
ASTRAHANLI ŞERİFÎ'NİN 1550 TARİHLİ ZAFER-NÂME'Sİ 

A . MELEK ÖZYETGİN 

I. GİRİŞ 

Tarihi Türk boylarından biri olan Kıpçaklar XI. yüzyıl başlarında 
Batı Sibirya'dan "Deşt-i Kıpçak" diye adlandırılan Karadeniz'in kuzey-
indeki bozkırlara gelip yerleşmişlerdir. 

Orta Asya'da Harezm'den başlayarak Doğu Avrupa, Balkanlar 
ve hatta Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir sahada güçlü bir 
konar-göçer bozkır hanlığı kurmuşlardır.1 Ancak bu hayat tarzından 
dolayı sağlam bir devlet teşkilatı oluşturamayan Kıpçaklarm hakimi-
yetleri uzun sürmemiş XIII. yüzydda Moğollara boyun eğmek mecburi-
yetinde kalmışlardır. 

Cengiz Han'ın torunu Batu Han önderliğindeki Moğol ordusunun 
Deşt-i Kıpçak'a girerek hakimiyeti ele almasıyla yeni bir devletin, 
Altın Ordu Hanlığının temelleri atılmış oldu. Türk dünyasının en mühim 
devletlerinden biri olan Altın Ordu'nun ahalisinin büyük bir kısmını 
Kıpçak Türkleri oluşturmaktaydı. Bu Türk halkının Altın Ordu'nun 
siyasi, sosyal ve kültür hayatı üzerindeki tesirleri çok büyük olmuştur. 
Kıpçak Türkçesi Altın Ordu devletinde Moğol dilinin yerini almıştır. 
Bu devirde Kıpçak Tüıkçesi, hem Mısır'da Memluk-Kıpçak sahasında 
hem de Altın Oıdu sahasında edebi bir yazı dili olarak gelişmiş ve birçok 
edebi eserler verilmiştir. 

Altın Ordu'ya dil ve kültür açısından mühim tesirleıi olan başka 
bir saha da Harezm'dir. Büyük Moğol fütuhatı  ile Altın Ordu'ya dahil 
edilen Harezm, hanlığın en zengin ve medeni merkezlerinden biri 
olmuştur. İslamiyetin ve "bu bölgelere akınlar yapan diğer Türk boy-
larının tesiriyle, Harezm bölgesindeki Türkleşme süreci hızlanmış, 
Moğol istilasından sonra Türk yazı dilinin canlandığı alan, Harezm-
Altm Ordu sahası olmuştur. 

1 A.N. Kurat, IV.-XYIII yüzyıllarda Karadeniziıı Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Dev-
letleri, Ankara, 1972, sh. 74. 
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XI. yüzyılda İslami karakter taşıyan Karahanlı Türkçesi, Köktürk 
-Uygur yazı geleneğinin devamı niteliğindedir. Bu devri izleyen Harezm 
Türkçesi de aynı şekilde Karahanlı yazı dilinin temeline dayandıııl-
mıştır. Harezm Türkçesi bir yandan Karahanlı-Harezm doğrultusunda 
bir yandan da Oğuzların ve Kıpçakların kuvvetli tesirleri ile Harezm-
Kıpçak ve Harezm-Oğuz doğrultusunda gelişmiştir.2 Daha sonra Moğol 
hakimiyeti devrinde özellikle Kıpçak Türkçesi etkisiyle Harezm-Altm 
Ordu dil sahası meydana geldi. 

XV. yüzyılın sonlarına doğru temelini İslami devir Karahanlı ve 
Altın Ordıı-Harezm Türkçelerinden alan, yeni müstakil bir yazı dili; 
Çağatay Türkçesi Sahneye çıkmış ve Ali Şir Nevayi ile mükemmel bir 
seviyeye ulaşmıştır. Çağatay Türkçesi Doğu Türkçesi terimiyle de 
adlandırılır. Başlangıçta Karahanlı-Harezm yazı geleneğini sürdüren 
Çağatay Türkçesi, zamanla Arapça ve Faısçayla fazlaca  karışmış bir 
dil olarak gelişimini sürdürmüştür. 

KAZAN HANLIĞI 

XIII. yüzyılda Cengiz Han'ın önderliğindeki büyük Moğol istilası 
sonucunda elde edilen geniş topraklar, Cengiz Han'ın dört oğlu arasında 
pay edilmişti. Cengiz Han'ın büyük oğlu Cuci, esas kısmını Deşt-i 
Kıpçak sahasının teşkil ettiği Moğolistan'ın' batısındaki toprakları 
almıştı.3 

Cuci'nin ölmesiyle bu toprakların idaresi oğlu Batu Han'a geç-
miştir. Batu Han, Kıpçaklara karşı yaptığı iki büyük seferle  bütün 
Deşt-i Kıpçak sahasını hakimiyeti altına alarak Altın Ordu Hanlığını 
kuımuştur. Türklük ve dünya tarihinde mühim bir yeri olan Altın 
Ordu, sağlam temeller üzerinde kurulmuş bir devleh olmakla beraber, 
zamanla içteki siyasi istikrarsızlıklar, hanlar arasındaki taht mücadele-
leri ve özellikle son dönemde Timur'un Altın Ordu'ya yaptığı akınlar, 
hanlığın zayıflamasına  ve çökmesine sebep olmuştur. Altın Ordu 
Hanlığının yıkılmasından sonra Kazan, Kırım, Sibirya, Astrahan ve 
Nogay adıyla birçok hanlık kurulmuştur. 

Bu hanlıklardan biri olan Kazan Hanlığının kurucusu eski Altın 
Ordu hanlarından Uluğ Muhammed Han'dır. Altın Ordu içindeki taht 

2 Zeynep Korkmaz, Sadru'd-din Şeyhoğlu, Marzuban-name Tercümesi, înceleme-metin-
sozlük-tıpkıbasını, Ankara, 1973 sh. 41. 

3 A. Yu. Yakubovskiy, Altın Ordu ve Çöküşü, Aıık., 1976, sh. 41. 
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mücadelesinde, tahtını Küçük Mulıammed'e kaptıran Uluğ Muhammed 
önce Kırım'a gitmiştir. Ancak Kırım'da tutunamayınca Orta İdil 
sahasına, yani Eski Bulgar iline ordusuyla birlikte gelmiş ve fazla  bir 
mukavemetle karşılaşmadan bu yerde hakimiyeti ele alarak, 1437 
yılında Kazan Hanlığını kurmuştur. 

Orta İdil boyunda, medeni bir hayat süren Bulgar ve Kıpçak 
halklarının karışmasından meydana gelmiş kalabalık bir Türk-İslâm 
ahalisi vardı. Kazan Hanlığının esas unsurunu bu halk teşkil etmekteydi. 
Altın Ordu'daki iç mücadelelerden ve Rusların bu bölgeye yaptıkları 
akınlardan yıpranan halk Uluğ Muhammed'e destek vermiştir.4 

Kazan Hanlığının iç tarihi, peşpeşe kısa aralıklarla tahta çıkıp 
inen hanlarla doludur. 115 yıl süren hanlıkta on dokuz defa  han değiş-
tirilmiş, on beş han tahta çıkmıştır. Bunlardan bazıları ikişer üçer defa 
idareyi ele almışlardır. Bu istikrarsız durum hanlığın zayıflamasına  ye 
sınır komşuları olan Rusların hanlık üzerindeki nüfuzunun artmasına 
sebep olmuştur. Kazan'da meydana gelen taht kavgalarına Ruslar 
müdahale etmeye _ başlamıştır. Moskova Knezliğinin asıl niyeti Orta 
İdil sahasının büyük kültür ve ticaret merkezi olan Kazan şehrini 
ele geçirmekti. Bu amaçla Kazan'a pekçok sefer  yapılmış, ancak Kazan-
lıların güçlü mukavemetine karşı, şehri düşürememişlerdir. 

1546 yılının Temmuz ayında Kazan tahtına üçüncü defa  geçen 
Safa  Giray Han, hakimiyeti ele alıp devlete karşı olan kişileri bertaraf 
etmiş, Moskova'yla iş birliği yapan partileri kapatmıştır. Bu suretle 
Safa  Giray, Kazan'da iç istikrarı kısa bir süre de olsa sağlamıştır. 
Ancak 1549 yılının Mart ayında, ani ölümüyle, hanlığın bu son döne-
minde sağlanan istikrar yerini çözülmeye, dağılmaya bırakmıştır. 

Boşalan Ka?an tahtına, Safa  Giray'ın eşi Süyüıı-bikc'den olan üç 
yaşındaki oğlu Ötemiş Giray çıkarıldı. Kazanlılar, 1459 yılında Ötemiş 
Giray'ın Kazan Hanı olarak seçildiğini Moskova'ya, IV. İvan'a bil-
dirince, Çar kendi isteği dışında olan bu hadiseyi reddetti ve Ötemiş 
Giray'ı tanımadığını bildirdi. Moskova tahtına ilk defa  Çar ünvanı 
alarak oturan IV. İvan, Kazan'da küçük bir çocuğun tahta çıkmasını 
fırsat  bilerek Kazan'a sefer  yapmaya karar verdi. 

IV. İvan'm 1548 tarihinde Kazan'a karşı giriştiği ilk sefer,  Rus 
toplarının eriyen Volga nehrine düşmesiyle gerçekleştirilemedi. Bu 

4 A.N. Kurat, 1V-XVIII Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devlet-
leri, Ank. 1972, sh. 155-156. 
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yüzden Çar, ikinci Kazan seferi  için hazırlıklara girişti. Büyük toplar 
ve ağır donanımlı askerlerden oluşan Rus ordusuna, Kasım Ham Şah 
Ali de kuvvetleriyle katılmıştı. Bu kuvvetler Şubat 1550 tarihinde 
Kazan şehrine hücum ettiler. Ancak Kazanlıların şiddetle karşı koy-
maları sonucu Ruslar geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu hadiseyi 
Rus kaynakları, "Karların erimesi yükünden çar yollar kesilir diye geri 
döndü, "şeklinde kısaca, farklı  bir yorumla geçerler. Rus kaynaklarında 
yanlış bir şekilde belirtilen bu hadiseyi, yani Ruslatın geıi çekilmeleri 
ve Kazan'ın kahramanca müdafaasını  Şeıifi'nin  1550 tarihinde yazılmış 
"Zafer-nâme-i  Vilayet-i Kazan" adlı eserinde verdiği bilgilerden öğ-
reniyoruz. 

Bu önemli vesika Zeki Velidi Togan tarafından  Kütahya ilinin 
Tavşanlı ilçesinde, Zeytinoğulları Kütüphanesi, 2348 numaralı mecmu-
anın 60a-64b varaklarında bulunmuştur. Zeki Velidi Togan, Zafer-
nâme'nin eski yazıda metni ve melinle ilgili açıklamaları bir girişle 
birlikte İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi'nde neşr etmiştir.5 Ancak 
metnin bugüne kadar transkripsiyonu, tercümesi ve gramer incelemesi 
yapılmamıştır. 

Bu eser, Rus kaynaklarında üstü kapalı ve kısact geçen bu muha-
saranın gerçek yönünü bize gösteımesi bakımından büyük bir önem 
taşır. Rusların bu seferdeki  başarısızlığını hava muhalefetine  bağlayan 
Rus tarihçilerinin aksine Şerifi,  Kazan şehrinin, Kazan halkı tara-
fından  nasıl kahramanca müdafaa  edildiğini Ruslara karşı nasıl şiddetle 
karşı konulduğunu Zafer-nâme'de  nnmzum-nesir bir arada karışık, 
şairane bir edayla vermiştir. Şerifi'nin  Zafer-nâmeV.nde  muhasara ve 
müdafaa  ile ilgili müsbet tarihi bilgi az olmakla beraber, bu tarihi 
metin, güçlü bir anlatımla, Rus tarihlerinde farklı  geçen bu olayların 
gerçek yönünü bize göstermesi bakımından büyük önem taşır. Şerifi'nin, 
Zafer-nâme'yi  dönemin Osmanlı padişahı; metinde "Sahib-Devletler;" 
sıfatıyla  zikredilen Kanuni Sultan Süleyman'a, Kazan'da meydana 
gelen olaylara dikkatini çekmek için yazdığı sanılmaktadır. 

Zafer-nâme,  birçok Kur'an ayetleri, hadisler ve Türkçe-Farsça 
şiirlerle bezenmiş, Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar bakımından 
zengin, ağır bir dil ve üslûpla kaleme alınmıştır. Şerifi  eserini Çağatay 
Türkçesiyle yazmıştıı. Bununla birlikte dilinde Osmanlı Türkçesinin 
tesirlerini görmek mümkündür. Aslen Astrahanlı olup Kazan'da yaşamış 

5 Z.V. Togan, Kanan Hanlığında İslam Türk Kültürü, İTE D, C. III, Sayı: 3/ 4, 1965, 
sh. 194-195. 
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olan ve Şerifi  mahlasını kullanan Muhammed Şerif  ile ilgili kaynaklarda 
fazlaca  bir bilgi yoktur. 

Şerifi,  Zafer-nâme'de,  Kazan şfelırinin  kale kapılarını ve bu kapıları 
müdafaa  eden kumandsnları anlatmıştır. Kazan şehri etrafı  yüksek 
ahşap surlarla çevriliydi. Surlarda beşi kapılı olmak üzere on üç burç 
mevcuttu. Kaynaklarda geçen önemli Kazan Kalesi kapı adları şunlardır: 
Arça, Atalık, Yalabuga, Kabak, Kırım, Nur Ali, Nogay, Tümen, Han 
kapısı (Han Mürçeli), izboli.6 Zafer-nâme'de  bu kapılardan sadece 
altı tanesi, kumandanları ile birlikte belirtilmiştir. 

İlk kapının kumandanları Mamay Bik ile Nur Ali Mirza'dır. Bu 
kapının ismi, Nur Ali Mirza'ya bağlı olarak Murali  şeklinde kaynak-
larında geçmektedir. İkinci kapı, metinde Han  Mürçeli  olarak geçen, 
Süyün-Bike ile oğlu Ötemiş Giray'ın bulunduğu Han  Kapısı'na  Kozıçak 
Oğlan kumanda etmektedir. Üçüncü kapıyı Ak Muhammed Oğlan 
adında bir kumandan müdafaa  etmektedir. Kalenin dördüncü kapısını, 
Ahmet Yesevi'nin yolunda yürüyen meşhur müritlerden Seyyid 
Ata'nın torunu Kul Muhammed Seyyid, dervişler ve sufiler  ile birlikte 
müdafaa  etmektedir. Beşinci kapıyı Barbolsun Atalık, altıncı kapıyı 
da Baybars Bik adlı kumandanlar müdafaa  etmekteydiler. Baybars 
Bik, Şerifi'nin  belirttiğine göre Bulgar Vilayetinin hakimi, valisi ve 
Kazan Hanının haznedarıydı. 

Bunların yanında bir de Narıhı Bik, Ay Kildi Bik ve Ak Matay 
Bik kumandasında oluşturulan, savaş meydanında ihtiyaç anında 
askerlere yardım veren destek kuvvet birliği vardı. Bundan başka Şerifi, 
Rusların Kazan kalesine karşı kullandığı ateşli güllerler atan büyük 
topları tasvir etmiş, bu ağır silahlara karşılık Kazanlıların canla başla 
savaşıp Rusları kırdığını belirtmiştir. Metindeki bu muhasara ve müdafaa 
ile ilgili ifadeler,  derin tarih bilgisi içermez. Olaylar bir hikâye havasında, 
tasvirler, şiirler ve Kur'an'dan ayetler, hadislerle süslenerek verilmiştir. 

Şerifi,  Zafer-nâme'de  Ruslara karşı kazanılan zaferin  kesin bir 
zafer  olduğu havasını vermiştir. Ancak bu yenilginin acısını çıkartmak 
için IV. İvan kısa bir zaman içinde yeniden sefer  hazırlıklarına girişmiş, 
20 Ağustos 1552'de yüz elli bin kişilik ordu, 150 kadar top ve ateşli 
silahlarla Kazan'ı muhasara etmiştir. 2 Ekim 1552'de Kazan Şehri'nin 
düşmesiyle, Kazan Hanlığı son bulmakla beraber Kazanlılarla Ruslar 
arasındaki mücadeleler bir müddet daha sürüp gitmiştir. 

6 Ahmet Temir, Kazan Hanlığı, TDEK, Ankara, 1992, sh. 411-12. 
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Şerifi,  Zafer-nâme-i  Yilâyet-i Kazan adlı eseriyle, Kazarı Hanlığı-
nın Ruslarla olan uzun ve kanlı mücadelelerle dolu tarihinden geçici 
de olsa zaferle  sonuçlanan bir sayfayı  bize açmıştır. 

II. ZAFER-NÂME'NÎN DİL BİLGÎSÎ ÖZELLİKLERİ 

SES BİLGİSİ 

Ünlü  Uyumu: 

Zafer-nâme'de  ünlü uyumu tamdır. Örn. buruıırak 60a 5; başka-
likidin 60b 20; yolıda 60b 30; iylegey 60b 30; işikini 60b 40; tizgünini 
61a 45; tiriglik 61a 60; uluğlığı 63a 170; otluğ 63a 170, 63a 180, 

Arapça ve Farsça kelimelere gelen eklerde bir ek uyumsuzluğu 
dikkati çekmektedir. Zafer-nâme'de  özellikle -ğa / -ge yönelme hali 
eki alan kelimelerde bu durum görülmektedir, örn. kamer ğa 60a 5; 
vilâyetiğa 60a 20; düşmdnğa 62a 105. 

Küçük ünlü uyumu, Zafer-nâme'de  tam değildir. İkili kullanımlar 
dikkati çekiyor. Örneğin küçük ünlü uyumunun tam olduğu kelimeler: 
üst-ü-ne 61a 55; kol-u—na 61a 40, 61a 60 köngl-ü-ne 61b 75 

Bunun yanında küçük ünlü uyumuna aykırı kelimeler de vardır: 
yüz-i-ge 60b 30, 62a 120; kol-ı-da 62a 110; yüs-i-n 

Ünlü  Değişmeleri: 

1 - e < i 

Metinde ilk hecede / e / tamamiyle / i /'ye gelişmiştir, elçi < ilçi 
60a 15; keliş < kiliş 60a 15; er- < ir- 60b 20; ev < iv 60b 209; eşik < 
işik 60b 40; bel < bil 60b 45 teg < tig 61b 90, 636 190, 64a 220, 64b 
260; yer < yir 61b 90, 64b 255; keçe < kiçe 63a 175 

Fakat kil- 61b 85 yanında kel- 62b 145, ni 61b 90 yanında ne 
61b 75 gibi şekiller de vardır. 

2— Bugün İdil-Ur£.l sahası Kıpçak grubu Türkçelerine özgü 
o < u, ö < ü tarzındaki gelişmelerin daha bu zamanda Zafer-namc'nin 
yazıldığı dönemde gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek güçtür. 
Bugün Tatar ve Başkurt Türkçelerinde bu gelişmeye tabi olan keli-
meler metnimizde asli şekline uygun olarak alınmıştır: 
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töben 63b 205, krş. Tat. tüben; bol- 61b 75, krş. Tat. bul- kol 61a 40, 
61a, krş. Tat. kul; öt- 63b 210,-krş. Tat. üt-

3 - a <. ı ses değişmesi metinde bir örnekle karşımıza çıkıyor: 
taş < tış 63a 175. 

Ünsüz  Değişmeleri: 

1- a. Kelime başı b- sesi korunmuştur, örn. bol- 60a 5, 60a 15, 
61b 90, 62a 95, 63a 170; bar- 63a 185; bar- 61a 50 

b. Bunun yanında metinde, manzum kısımlarda Çağatay Türkçe-
sinde de görüldüğü gibi bol- fiilinin  ol- şekli de geçmektedir, ol-sa 
60b 40; ol-ma-sa 60b 40 

c. Bünyesinde n, nğ gibi sesler olan kelimelerde b- < m- değişik-
liği görülür: munırîğ  61b 90, 64b 260; minğ 61b 80 

2- t- < d-
Metinde kelime başı / t / sesi korunmuştur, örn. takı 60a 10, 62a 

105, 62a 110, 62b 135, 63a 180, 63b 200; üzgün 61a 45; ti- 60b 40, 61a 
50, 61b 65, 62a 120; tiriglik 61a 60 

Bir iki kelimede t- < d- değişmesi görülmektedir. Bu Çağatay 
Türkçesi için de karakteristiktir, örn. dahi 60b 35; di- 61a 55, 61b 
75, 62a 95, 63a 175, 63b 190, 63b 2.15 

3 ğ- < - v - değişmesi metinde sadece iki kelimede görülüyor. 
yağuk < yavığ 63a 185; ikegü < ikev 64b 275 

4 - -k- < -h-
takı < dahi 60b 35 
5- Ek başı g / ğ'ler metinde muhafaza  edilmiştir. Fakat ETü. 

kergek kelimesi metinde daima kerek 61b 75, 63b 195 şeklindedir. 
6 - -r- <0 
Kendisinden sonra bir ünsüz geliyorsa - r - düşmektedir, irmes < 

inıes 64b 275; iken 63a 170 
7- Hece düşmesi şu iki kelime de gerçekleşmiştir. 
bar-ur < bar 60b 25; tur-ur < tur / dur 
tur I  dür şekilleri Zafer-name'de  manzum kısımlarda yer alıyor. 

Örn. birge-dür 60b 30; yahsı-dur 60b 35; belâ-dur 61b 65; ölüm-diir 
61b 65. 
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8- Şu tek heceli kelimelerin sonunda -b < -v, 0 gelişmesi görül-
mektedir: eb < ev < iv 60b 20, 63B 190; sub < su 63b 185. 

ŞEKİL BİLGİSİ 

1- Çokluk eki: -lar j-ler 
lalâmet-ler 63b 190; yez-ler 63a 175; top-lar 63b 200 tüfekçe-ler 

63a 175 
2- İyelik  ekleri: 
Metinde görülen iyelik ekleri şunlardır: 
Teklik  III.  şahıs : -sı j-si; -ı j-i; -u \—ü 

2- İyelik  ekleri: 
t 

ata-sı-nıng 61b 90; yazı-sı-da 64a 255; yir-i-n 616; 09 ruh-ı-dın 
62b 130; tış-ı-dın 63a 175; yurt-u-n 61b 90; kol-u-n-a 61a 45, 61a 
60; köngl-ü-ne 61b 75 

Son üç örnekte, yurtuıı, koluna ve könglüne kelimelerinde teklik 
III. şahıs iyelik eki olan - ı / - i uyuma girerek -u /-ü şekline geçmiştir. 

Çokluk III.  şahıs : -lar j-ler i 
mesâmic-leri-ğa 64a 250; at-ları-ğa 60b 40; lalâmet-leri 64a 250 

3- Hal  Ekleri: 
Tamlayan  durumu eki: 1. -nıng j-ninğ 
bulğar-nınğ 60a 10; atası-nırTg  61b 90; ölüm-ning 61b 65, 61b 70 kal 
ca-nınğ 64a 255; memleket-ning 62a 95 
2. -nıjni: Metinde bir örnekte -nı akuzatif  eki, genetif  eki olarak 
kullanılmıştır: kevâkib-i sâbitât u seyyaratlar -nı baıça-sı-nı 63a 180 
Yönelme  Hali  Eki: -ğa j-ge, -ka j-ke, -a /-e 
biri biri-ge 63a 155; at-ı-ğa 62b 130; ot-ğa 63b 190 

Zafer-name'de  Arapça ve Farsça kelimelere gelen yönelme hali 
ekinde bir ek uyumsuzluğu dikkati çeker. 
düşmen-ğa 62a 105; kamer-ğa 6a0 5; vilâyet-i-ğa 60a 20 mukâtele-ğa 
63a 155 

Metinde, iyelik eklerinden sonra yönelme hali eki -a /-e ve zamir 
n'si ile birlikte -a /-e yani (-na /-ne) görülür: 
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yavığ-ı-n-a 63a 185; üst-ü-n-e 61a 55; kol-u-n-a 61a 45; köngl-ü-n-e 
61b 75; bil-ı-n-e- 60b 45 

Belirtme Hali  Eki : -nı /-ni, —n 
-nı j-ni belirtme hali eki doğrudan doğruya yalın haldeki isimler üze-
rine gelir: islâm-nı 60b 50; ölüm-ni 61b 70 yir-ni 63b 210; alar-nı 
60b 55; iskender-şikenler-ni 62a 100 Metinde geçen birkaç kelimede 
III. şahıs iyelik ekinden sonra belirtme hali eki olarak -re kullamlmıştır: 
yüz-i-n 61b 70; yir-i-n 61b 90; vaşf-ı-n  63b 215 

Bulunma Hali  Eki: -da \-de, -ta l~te 
dervâze-de 62a 125; ara-da 60a 15; lâlem-de, 60b 25; iç-i-n-de 63a 175; 

Metinde bulunma hali eki, kelimelere zamir n'li ve zamir n'siz 
olmak üzere iki şekilde de gelmektedir, kaş-ı-da 60a 5, 62a 100, 62a 
11Û; baş-ı-da 62a 100; cömr-i-de 62a 110; leşker-i-de 63a 170; kol-ı-da 
62a 105 

Aynı paragraf  içinde hem iç-i-de 63a 170, 63a 175, 63a 180, hem de 
iç-i-n-de 63a 175 kelimeleri farklı  yazdışlarla metinde geçmektedir. 

Çıkma Hali  Eki: -dm /-din, -tın /-tin, -dan /-den 

Yalın haldeki isimlere doğrudan gelen bulunma hali eki: sebeb-din 60a 
10, 60a 15, 61b 75; taraf-dın  60a 15; ölüm-din 61a 64; yir-din 62a 
95, 62a 115; ikev-din 64b 275 Teklik ve çokluk iyelik eki almış olan 
kelimelere ayrdma hali eki, zamir n'li ve zamir n'siz olmak üzere iki 
şekilde gelir: vilâyet-leri-n-din 60a 10; kol-u-n-dın 61a 60 başkalık-ir-
din 60b 20; ok-ı-dın 63b 205; mazmün-ı-dın 60b 25; ervâh-ları-dm 
62b 130 

Metnin manzum kısımlarından birinde sadece bir örnekte çıkma 
hali eki, bir Oğuz şivesi hususiyeti olan -den eki olarak görülür: düşmen-
den 64b 270 

Eşitlik Hali  Eki: —ça /—çe 
Eşitbk hali eki -ça / çe, üçüncü şahıs iyelik ekli şeklinlerden sonra 
-reça/-reçe'li olarak metinde iki örnekte mevcuttur: muktezâ-sı-nça 
60a 15; mantuka-sı-nça 63b 210 

Karşılaştırma  Eki: 
Karşdaştırma eki -rak /-rağ; -rek /-reg: 
burun-^rağ 60a 5; tiz-rak 63b 205; tünd-rak 63b 205 
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Aitlik Eki: 
-kı, -ki l~ğı aitlik ekleri, metindeki örneklerde kalma hali eki üzerine 
gelmiştir: ara-da-ğı 60b 40; ten-de-ki 61a 65; yir yüzi-de-ki 61b 70; 
kök-de-ki 61b 70 

4- Yapım  Ekleri: 
Fiilden  isim: (-ş,  -iş, —ış, —uş, —üş) kil—iş 60a 15, bar-ış 60a 15, tut-uş 
60b 35, ur-uş 64a 240, 64b 260; sağ-ış-sız 61a 55; (-n)  sa-r-sız 61a 
55 (-mek)  di-mek-din 61b 75 
Fiilden  fiil:  (-1)  at-d-ur 63;b 200; (-n)  bol-un-dı 64a 250; (-kür) 
yit-kür-üp 62b 155; (-ş)  yet-iş-ip 61a 55 isimden 
İsimden  isim: (-nçi)  yiti-nçi 60a 5; (-lık,  -lığ, -luğ) başka-lık 60b 
20, lıayât-lık 61a 60, ot-luğ 63a 170, 63a 180; uluğ-lığ 63a 170; (-çı) 
top—çı 63a 170 
İsimden  fiil:  (-lan  j-len) at-lan-ıp 60b 40, yüz-len-ip 62b 130; 
(-la)  bağ-la-mak 60b 35 

5- Sayılar: 
Asıl Sayılar: on 64a 240; on bir 63a 170; sekiz yüz ming 61b 80 
Sıra Sayılar: -ı/-unçı, -i-/ünçi eklerinin saydara eklenmesiyle oluşur: 
on biş-inçi 64b 260 
Topli{luk  Sayıları: -av /-ev < -ağu l~egü 
ikev-din < ikegü-din 64b 275 
Belirsizlik sayıları: barça-sı-nı 63a 180 

6- Zarflar 
Metinde geçen zarflar:  burunrak 60a 5; sonğ 62a 95; boylalığ 63b 185; 
ötrü 61b 75; töben 63b 205; birle 60a 15 

7- Son Çekim Edatları 
Yalın haldeki son çekim edatları: ara 61b 70; birle 60a 15 tigin 63b 
190; tig 61b 90; çaklı 61b 90; sarı 62b 130; songra 63b 205; üçün 60a 15; 

8 - Edatlar 
ök "kuvvetlendirme edatı" metinde niçük kelimesinin bünyesinde 
kalıplaşmış olarak bulunmaktadır, niçük < ne -{-  çe -f-  ök 61b 95; 
ne "kuvvetlendirme, edatı" kılğan ne 64a 150; ah, vci-veylâ "heyecan 
bildiren edatlar "61a 95; iken "tahmin ifadesi  için kullanılan edat" 
kelip iken irdi 63a 170 



• I 
ÂSTRAHANLI ŞERÎFİ'NÎN 1S50 TARİHLİ ZAFER-NÂME'Sİ 331 

Çekim edatları: 
takı 60a 10; dahi 60b 35; ve 62b 130; birle 61b 80; 
hem 62b 110; geh 61b 70; ammâ 63b 190; eger 63b 195; 
meğer 60a 15 

9 - Zamirler 
İşaret  zamirleri : III. Şahıs zamirleri: alar 61b 55; anğa 60a 15, 64b 
370; anıng 60a 5, 63a 185; andağ 63a 190, 64a 240, 64a 250; usol 61b 
95; ol 60a 10, 60a 15, 61a 80, 62b 130 munıng 61b 90, 64b 260 
Belirsizlik zamirleri: kim irse "kimse" 63a 180; her kim 62a 105, 62a 
120, 64b 270; hiç kim irse 63a 180 
Dönüşlülük zamiri: öz 61b 80, 62b 140, 62b 150, 63b 190 
Berabelik zamirleri: bir birini 64a 220; biri birige 63a 155 bir birini 
64a 220; ba'zi 62b 150, 63b 190 
Bağlama (nisbet  zamirleri) : kim 60a 5, 60b 30, 61a 50, 61a 55, 62a 95 

10- Bildirme eki: Teklik III. şahısda bildirme eki, (turur/-dır/ 
-dir -dur /-dür) müberhen turur 60a 5; muttasıl turur 60a 10; Hbâret-dir 
60a 5; birge-dür 60b 30; ölüm-dür 61b 65 belâ-dur 61b 65; yahşı-dur 
60b 35 
Olumsuz şekli -imes /-irmes ekleriyle yapılır: mümkün imes 64b 275 

11- Fiil  Çekimi 

Geçmiş zaman : 

a) Belirli geçmiş zaman, (-dı  j-di) ile yapılır. Metinde yalnızca 
teklik ve çokluk III. şahıs çekimli şekilleri vardır: tüş-ti 63a 180; kayıt-tı 
64b 265; kon-dı-lar 61b 85; kır-dı-lar 64a 250; tur-dı-lar 63a 155 

b) Belirsiz geçmiş zaman, (-ğan-gen)  sıfat-fiil  ekleriyle yapılır, kıl 
-ğan ne 64a 150; iyle-gen 61b 65 

Geniş zaman: (-r,  -Ar, -JJr,  -yürj 
Metinde sadece teklik ve çokluk III. şahıs çekimli şekiller mevcuttur: 

bol-ur 60a 10; ir-ür 60a 5, 61b 90; ur-ur-lur 62a 105; tap-ar 63b 195; 
Zafer-name'nin  manzum kısmında geniş zaman eki olarak yur / 

-yür bir örnekte görülmektedir: titre-yür 61a 65. Geniş zamanın olum-
suz çekimi (-mas  j-mes) ekiyle yapılır: bol-mas 60a 10, 61b 70, 63b 
185; tapul-mas 60a 5, 61b 90; yetiş-mes 60a 10; sakla-mas 64b 275 
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Gelecek zaman: (-ğayj-gey) 
Teklik ve çokluk III. şahıs: iyle-gey 60b 30; atıl-ğay 60b 30; kil-

gey 61b 95; bol-ğay-lar 60a 15; di-gey-ler 62a 95 Gelecek zamanın 
olumsuz çekimi (-ma\-me)  ekiyle yapılır: kıl-ma-ğay-lar 64 b 280 

Mutlak  gelecek zaman: (-ğu  /-gü) 

Teklik III. şahıs: ol-ğu-sı-dur 60b 40; tik-gü-sidür 61a 60 
Şart: (-saf-se) 

Teklik ve çokluk III. şahıs: tap-sa 60b 25, 62b 140; olsa 60b 40; tüş-se 
63b 210; kör-se 62a 105; kıl-sa-lar 62b 150 Olumsuz şekli -ma/-me 
ekiyle yapımır: ol-ma-sa 60b 40 

Geniş zaman hikâyesi: 
Teklik ve çokluk III. şahıs: tüş-er irdi 63a 180; çık-ar irdi 63b 

200; atıl-ur irdi 63b 200; keltür-ür irdiler 61a 55; bol-ur irdiler 64a 
220; söndür-ür irdiler 63 b 190 

Gelecek zamanın hikâyesi: 
Çokluk II. şahıs: di-gey irdingiz 63a 175; kıl-ğay irdingiz 63a 180 
12- Sıfat-filler 

(-ğan  /-gen) çık-ğan 63a 180; di-gen 61a 55, 63b 190 tüş-gen-din 
61b 75 
(-mak  l~mek) (hareket ismi, mastar) bol-mak 61b 75; di-mek-din 
61b 75; at bağla-mak 60b 35 
(-mas  j-mes(  (olumsuz sıfat-fiil)  tanı-mas tig 64a 220 

13- Zarf-fiiler 
(-p,  -Ap -Ip,  -Up,)  kil-ip 61b 85, 63b 185; kuy-up 63b 185 iç-ip 
61a 60; başla-p 61b 80; iyle-p 61a 55, 61b 75, 61b 85 sevin-üp 61b 
80; buz-up 63b 210; sal-ıp 63a 175, 180, 190 

III. METİN 
I 

zafer-nâme-i  vilâyet-i kazan (60 a)* 
(5) zamâyir-i şafiyye-i  erbâb-ı ulu'l-ebsâr ve havâtır-ı zâkiyye-i 

eşhâb-ı zevi'l-citibârğa âf-tâb-ı  câlem-tâb tigin vazıh ve rüşen ve lâyıh 

* Metnin orijinali görülemediğinden, Zeki Velidi Togan'ın, İTED'deki makalesinde ver-
diği Arap harfli  metnin beşli satır düzeni esas alınmıştır. 
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u müberhen turur kim vilâyet-i bulğar ekâlim-i seb'adın yitinçi ıklîm 
turur, kamerğa mensüb irür ya'nî kamer perverîşide turur. L. Jc 

<_.x£JI j j^rülve takı bu vilâyet-i bulğar, kutb-ı şimâbğa kemâl-i 
kurbıdın evâhir-i cevzâ ve evâil-i seretânda şalavât-ı hamseniıîg 
birisining yacnî şalat-ı cışânıng vakti tapulmas zîrâ kim şafak  imâmeyn 
kaşıda cibâretdir humretdin, anıng gaybubetindin burunrak. bu evkât-ı 
malümede vakt-ı şalat-ı fecr  yacnî şubh-ı şâdık zahir bolur ol sebebdin 
ol kavmğa şalat-ı cışâ vâeib bolmas (10) 

J6JIJ J .J\  J  jSOl ( j CL- iSjbiil J  j^Oil ja U j p 

ve takı bu vilâyet-i bulğarnıng pâytahtı belde-i tayyibe mahrüsa-i 
dârü'l-islâm-ı kazan-ı hamiyyet can-havâdişi'z-zamân islâm vilâyetlerin-
din yırak tüşüp küffâr  ser-haddiğa muttasıl turur. 

mısra1: |j uS*\*A Jb  '^U^ 

hiç tarafdın  anga meded ve mucâvenet yetişmes meğer finâyet-i rabbü'l-
lâlemîn karin ve melâ'ikeler (15) nâşır u mucın bolğaylar ol sebebdin 
belde-i mahrüsa-i kazan şehri(ni)ng pâdişâhları küffâr  birle zamâne 
muktezâsınça memleket refâhiyyeti  ve güşâyişi raciyyet feragati  ve 
asayişi üçün müdârâ birle arada ilçi boyla yörüşüp kiliş barış kılur 
irdiler 

şicr: 

C..-̂ J>-  j i (j>\  JKMJÛ  J^f 

(20) saniyen jSII j z g U j <_i_-JI merhüm ve mağfur 
ebü'l-ğâzî şafâ  giray bahâdır han kazan vilâyetiğa pâdişâh boldı 
(60b) irse küffâr  birle dünyâda dîni ve âhiretde ivi başkalıkıdın 

f-H  W- j ^ i JJ öl j JJ jl ,/ill öl âyet-i kerime 
jlT öfI  I_,L"15 emrine me'mür bolup j <üıl J-- j 
muktezâsınça bu hadiş-i nebevi İ̂ jJI j : j^-J-l S jjiJl j j 
ii-l j ol+iJI U j (25) mazmümdm fereh-nâk 

beyt: 

ğuzât ehliğa "-âlemde bu bir hüsn ü letâfet  bar 
zafer  tapsa ganimet ger şehâdet tapsa cennet bar 
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ve bu haber muştafâvı  I JÜ" <> J-U.I j I J A » <J Jl»; <üıl J öA 

mazmûnıdın neş'e-nâk bolup (30) 
kıfa: 

kim ki bir ok atsa müşrikler yüzige dîn üçün 
güyiyâ hak yolıda bir bende âzâd iylegey 
bu ecrde birgedür her kim ğuzât ümmidide 
bir ok atdğay veya şimşir bünyâd iylegey 

(35) ve dahi bu hadîş-i nebevi kim ol j^Lİ j j+Z pL-» & j-*- 3JLJ j i»lıj 
öLil j.. j "4jj gy.I j <U«j ĵjl ıSj=r macnâsın mülâhaza kılıp 
kıfa: 

bir kiçe kiındüz ğuzât ümmîdiyle at bağlamak 
yahşıdur bir ay tutuş şavm u kiçe icmâldin 

(40) olsa ger rızk u sevabı tikküsidür kabride* 
olmasa emn olğusıdur fitne-i  deccaldm 

Allah tacâlâ hazretidin eer-i cemîl ve şevâb-ı cezîl umunup 'adâvet 
binâsmıng esâsım tüzüp aradağı ittihâd-ı vedâd riştesini üzüp muhâlefet 
ebvâbım meftüh  ve mürâselet işikini mesdüd kılip L̂liil pjbîl ji ol jiU» Ul 
tiyü ğuzât ve cihâd atlarığa atlanıp şimşir-i kıtâl (45) ve âb-dâr u kâf'ir-
küşnı mübarek biline bağlap 

şicr: 

j l tJ^tj*  j*yr oLl ^ j * 

(6la) d l ^ Ĵ a iU^» j j j 

£wül J  p\JAİ>  <il j I j-ı»l»- tizgünini koluna abp ayağım sacy u taleb 
(50) iizengüsine sokup ĴcUJI J* J-^ derecesidiıı ümm'id-nâk 
bolup -̂r j -Ce L.-I Jj <öıI j jbî ôJI V j el-âye mazmûn-ı 
şerîfidin  envâ'-ı behcet ü sürür ve ecnâs-ı mekrümet ve huzür dest 
berip .liî JI  dilli RJU  J  »LA; dllil J .Y  meydânıda »J^J  JÜJJ <ûıl ol 
»lij 'ilmini kötürüp âyet-i kerıme'i kim «5ı I öit 5 ' Z S U- îLli İS» 
tiyü cünüd-ı mescüd-ı islâmnı alıp ol küffâr-ı  bed-kîş ve (55) dalâlet-
endîş kim cy j diiljl. dürler alar üstüne yörüp alarm kati 
iyleyip çapıp sansız esirler ve sağışsız ganimetler keltürür irdüer. 

müddet-i medîde ve cahd-i bal d bu minval üzerine keçer irdi. itti-
fâken  kaza ve kader miinâdisining J j S jl 3 o^ll ly ^Sj 

* Metinde l-b^S şeklinde yazılmıştır. Ancak doğrusu kabride şeklinde olmalıdır. Bkz. 

Z. Velidi Togan, "Kazan Hanlığında İslam Türk Kültürü" İTED, III. C, 1965 sh. 185. 
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•JJi* j jdigen nidası hazret-i hannıng mesâmic-i şerîfleriğa  yetişip 
L̂StıU Ojil üjjÜ  p-S öl Ji şadâsını işitip han (60) hazretleri hemân 

rızâ boypını kazâ koluna sunup hak tacâlâdın rahmet ve mağl'iret 
umunup öy^- l j AJIUI J 4liI tiyü öj* AÎI~J V j o » U « u V »W-
muktezasınça tiriklik tavrıdın ümmîd-i kesb-i hayâtlık temennâsıdın 
ense çekip i i l i l_rJü JT şerbetini öl» l^lc JT bezmide p-r.j ^ l i - j 
sâkîsi kolundın içip dâr-ı ğurürdın serây-ı sürûrğa rihlet kıldı irse 
pLJI  yy,II  jJJG  Jli 

(65) gazel: 

âlı u vâ-veylâ ölümdin tendeki cân titreyür 
(61b) cândm ayrdmâk belâdur tiyü ebdân titreyür 

bu ölümdür bâr-ı eânı mağmum u mal.ızün iylegen. 
bu ölümning havfıdın  çeşme-i hayvan titreyür 

(70) yir yüzideki ölümning darbetidin halk ara 
kökdeki yulduzlar u şems-i dırahşân titreyür ' 
geb yüzin yırtıp karartıp geh kızarıp sarğayıp 
geb kaçıp pinhân bolup hem mâh-ı tâbân titreyür 
defc  itip bolmas ölümni mâl birip leşker yığıp 

(75) bu sebebdin vehm itip han belki sultân titreyür 

könglüne tüşgendin ötrü merg vehmi nâ-gehân 
zelzele iylep besi kııh u beyâban titreyür 

ey şerifi  müsta'id bolmak kerek ölmes burun 
yoksa dimekdin ne süd în titreyür ân titreyür 

(80) küffâr  bu hâdişe-i gerdündın hoş-hâl bolup bu vâkıca-ı dünyâ-yı 
dûndın sevinüp ol kâfir-i  bî-dın ve ol müşrîk-i bâ-kibr ü kin ve ol müfsîd-i 
rüzgâr ve müfettin-i  felek-i  zernigâr ve şânî-i işneyn-i şeyâtîn ve pişvâ-yı 
leşker-i melâln iban-ı bî-imân fircavn-şıfat  ve nemrüd-hey'et birle 
özi başlap leşker-i enbüh-ı girân-seng-i bisyâr ve casker-i m'ekrüh bâ-top 
u tüfeng-i  bı-şümâr tahminen sekiz yüz ming leşker birle öj»kâj ^ <_s-Â.Il 

li-'l pjk dUİ_,l ^jVI j ö_,A_i;j ^ji öl â\j.\ U (85)dürler kilip 
belde-i mahrüsa-i kazan şehrining gerdâ-girdini ihâta iylep muhâşara 
kılıp konddar 

\ ' 

fi 

MAJ  ^ i l j JbM 
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Caceb bir câ-yı 'işretdür cihânda bu kazan şehri 
munıng tig bolmağay 'âlemde bir dârü'l-amân şehri 
kazan tig şehri ma'mürî tapulmas dünyâda herglz 
kazandır aş içedürler ni çaklı bu cihân şehri 
bu bir mülkî irür kalmış eben Can-ced fanlardın 
irür bu yir hemîşe dünyâda han ibni han şehri 
yirin yurtun satıp birmes atasınıng yasakmı 
niçük kilgey uşol mel'ün imesdür bu iban şehri 
şerıfî  kitme bu yirdin ğuzât ümmîdi ger bolsa 
bu kündin song digeyler kim budur şâhib-kazara şehri 
bir dervâzede bu memleketning sütüm bu halâyıknırîg 

reh-nümünı merhüm polad biknîng oğlı mamay bik birle nür calî mîrzâ 
j-ü A>j merdân-ı ceng-âzmâyî ve merd-efgen  ü (100) civânân dârâ ve 

iskender-şikenlerni yığıp kaşıda alıp turur irdi 
şicr: 

mübârizler turur şaf  şaf  kaşıda 
koyuban tâc-ı nuşretni başıda 
irür meydan ara her biri bir şîr 

(105) ururlar her zaman düşmenğa şimşir 
takı han mürçelideki dervâzede bahâdırlık meydânınıng şaf-deri 

dilâverlik pîşesining ğazanferi  kozıçak oğlan •>jl-kil j 
şi'r: 

körse küffâr  ile her kim harb-ı darb eyyâmıda 
(110) dâimâ islâm şimşirin kolıda üstüvâr 

dimegey ol kişi herglz 'ömride bir kez takı 
v 

j i a ı \y> Nı «ju-v 
ol hem bulsa civânân-ı hüner-pişe ve dilâverân-ı şavâb-endîşlerni 
kaşıda alıp turur irdi 

takı bir dervâzede dilâverler ehlining serveri bahâdırlık macreke-
sining iskenderi ak muhammed oğlan °jf-  j 
(115) beyt: 

irür bezm içre cem rezm içre rüstem 
bu yirdin bolmasun hiç sayesi kem 

gazel: 

- (90) 

(95) 
(62a) 
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şicr: 
(120) dJbj JJ ^ J ^ j O ^ / ü J j ^ l ' 

d.ijj O L»J J .i jl <aS'J-fy* 
1 

heı kim ok atsa leşker-i küffâr  yüzige 
dimesin anı ok tiyü. kim irür tüfeng 

(125) takı bir dervâzede nesl-i seyyidü'1-müıselin kutbü'l-aktâb seyyid 
ata nebiresi merhüm ve mağfür  seyyidnirîg oğlı kul muhammed seyyid 
*Li» başlap eivânân-ı derviş—şicâr ve şüfîyân-ı  riyâzet-âşârlarııı 
yığıp âyet-i kerime l i ^ J)  W F^—  ^<i' JJ  J'4* .i*' d® 
mefhümıdın  ferah-nâk  ve âyet-i şerife  VI .̂JJI ol 
(62b) macnâsı birle (130) neş'e-nâk bolup hak sübhâııehu ve tacâlâ der-
gâhığa sığımp hazret-i risâlet—penâhi rühı başlığ cemic-i enbiyâ ve rüsül 
ervâhlarıdın istiğâşç kılıp babası seyyid ata » r ü h ı d ı n beın 
jjr^' u' I j-îoLs j j f  Iil muktezasınça meded ve mucâvenet 
istep ğuzât atığa atlanıp ceng esbâbını müheyya kılıp küffâr  sarı 
yüzlenip hâzır ve nâzır bolup (135) turur irdi takı bir dervâzede 
dârâ-râyet ve iskender-dirâyet rüstemmişâl ve behrâm-imtisâl bar-
bolsun atalık 

şicr: 

ilahi dünyâda ol bar bolsun 
hemîşe feth-i  nuşret yâr bolsun 

(140) bahâdırlık da hem bolsa kemi yok 
bu küıı tapsa şehâdet hem gamı yok 

öz tevâbic ve levâhıkları birle turur irdi 

takı bir dervâzede şehr bilgi bulğar vilâyetining hâkimi 

(^aSv-JIj JaİI ı_s iji (jüs^LJI byS- âjİ 

ı Y Y ı Î J ^ L , «UJUUI ÇCI» « J I L L J I D I U M J Y \ 

(145) baybars bik • j lî -o j ni ng bahâdırlık gayreti hareketke kelip 
düâverlik yüreki teprenip her zamân dir irdi kim 

kıfa: 

C-İJ  ^ j j j & ül y 

ıSj~"  0j>- j iil>- ÖL-» jJ.'AS'  Û j l 
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(150; 

baczı dilâverân-ı nâm-dâr ve bahâdırân-ı kâmkâr narıhı bik ve ay 
keldi bik ve ak matay bik ve cema'a-i hâcîler -il ^j^j her yirde 
küffâr-ı  tebeh-kâr hücüm kdsalar ol yirge özlerin (155) yitkiirüp can ve 
dil birle meded ve mucâvenet birip küffâr-ı  siyeh-kâr birle muhârebe ve 
mukâtele kılıp kâfirlerni  yıkıp süngülerin sındırıp gazilik (63a) teşrifatı 
birle müşerref  irdiler el-kışşa iki leşker biri birige mulıârebe ve mücâdele 
ve mukâteleğa karşu turdılar 

(170) ber-sebil-i tevatür şâbit ve muhakkak bolup irdi kim küffârnıng 
leşkeride on bir otluğ top bar irdi bir yahşi topçı hem kaçıp kelip iken 
irdi ol toplarnııîg her bir otluğ yadresi tahminen kazan taşığa batman 
bar uluğlığı at tobrası çaklı irdi o) yadre içide envâc-ı tdsımât ve ecnâs-ı 
taşarrufâllar  kdıp irdiler kim cakl-ı eflatun  (175) hayran kalup fehm-i 
aristo mütehayyir ve ser-gerdân bolğay irdi ol yadreler tışıdın temürler 
birle kurşap yezler birle tokup içide neft-i  sepîd koyup kükürdler salıp 
kiçgine tüfekçeler  rast kılıp içinde tört beş kurğaşmdın yadreler salıp 
mazbut ve merbut ve muhkem ve müstahkem kdıp karangğu kiçelerde 
kim atar irdiler digey irdingiz kim (180) 3 j ^U^ V W ö* ^^^ 
tiyü takı ol otluğ yadrelerdin kiçelerde salıp çıkğan hevâdağı uçkunlarm 
hayâl kılğay irdingiz kim köklerdeki kevâkib-i sâbitât ve seyyârâtlarnı 
barçasını y'rge tüşti tiyü 

mesnevi: 

(165) 

(160) 
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ol otluğ yadreler kiçeler şehr içide her yirge kim tüşer irdi hîç 
kim irsenirig (185) 'arsası yok irdi kim anırîg yavığma barup söndürgey 

(63b) bey t: 
gerçi lıer otnı kilip söndürse bolğay su kuyup 
boylalığ otnı ki hem su birle bolmas söndürüp 

(190) amma ba'zı civânân-ı bâ-cür'et ve dilâverân-ı bâ-himmet 
jJaj »Jıl digen tig özlerin ol otğa semender tigin 

salıp be-istiğânet-i melik-i müte'âl ve istişâret-i cakl-ı fa'âl  birle ol ivni 
andağ söndürür irdiler kim âşâr ve 'alâmetleri kalmas irdi 

(195) suğa balık otğa semender kerek 
iş küllide merd-i dilâver kerek 
ir kişige himmet eger bolsa yar 
cakıbetü'l-emr murâdm tapar 

(200) takı dört biş hevâyî topları hem bar irdi her bir yadre taşı 
birköh-pâre'i irdi her vakit kim ol toplar atılur irdi ol yadre taşı kuvve-i 
(205) kasriyye-i muharrike birle kuş tigin uçup ^btf  jdu j-JJlT hevâğa 
kim çıkar irdi j» j* J- j W t 5 J j dâire-i eflâkde  bir 
nokta tigin bolup hevâda ya'ni cevvü's-semâda yörüp kuvve-i kasriyyesi 
tükengen soıîğra meyl-i tabı'isi birle töben iner irdi bâd-ı sarsardın 
tündrak kazâ ve kader okıdın tizrak inip 

her yirge tüşse »Uj jalf.  UL j mantükasınça ol 
yirni buzup yıkıp heft  tabaka-i zemindin öter irdi 

şicr: 

şi'r: 

(210) 

şicr: 
(215) 

bey t: 

i k - <i jk (J^)  3 ^ <JjT Ijf 

mümkün irmesdür bu işniıîg mirigde bir vasfın  dimek 
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vesâ'ir darb-zenlerge ve tüfenglerge  hisâb sen yok irdi bu 
toplarnırig sâcika-i âsmânlning (220) lehm-nâk âvâzlarığa halayık 
vehm-nâk bolup (64a) Jo-UÜ IJLc- jfl  j cSjÎ —j p» l. j (_j—LJ1 iSjj 
birbirini tanımas tig bolur irdiler <u:ij üli >y\ JS3 bizler hayran 
ve mütehayyir bolur irdük kim hak sübhânehu ve ta'âlâ bu kâfir-i 
bî-dîn ve müşrık-i bâ-kibr ü kınge bu esâs debdebe ve bu leşker ve 
casker bu haşmet ve saltanat birip bende-nuvâzlık kılğan ne 

(225) şicr : 

e l « C İ i (J j^- J* öUw»< 

şicr: 

(230) cSjbay- 4tJ»J L ' 4 J İ > . j l 

<_£jb Jaj  I  çJS"  UlT  \J 

el-kışşa iki lesker ğark-ı âhenîn bolup birbirige karşu turup muharebe 
ve mücâdelege meşğül bolddar 

beyt: 

L JAT j l j o JJ O L» 

(235) L i ^ i j^T 

şilr: 

0 1 / 

(240) / adjjÂj 

t^lj j j hjji l J J j i 

on kün andağ uruşlar boldı kim güyiyâ haşr ü neşr irdi 

mısrlâl: 
(245) ân tigin ğavğâ irdi güyiyâ mahşer 

-U—j j 0 j 5 " t)'J* 
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ijlip j JJ jk^ t/Lu» Ij-̂ k j ^ T jjiy, A^I ŝ LaJI. Jc j Âdi j -il 
(250) OviUJİ u j karîn ve melâ'ik nâşır u mu'în bolup âyet-i kerîme'i 
f-S"  t-J |»1«j j» j şadâ-yı rüh-efzâsı  müslimânlarnıng mesâmi'leriğa 
yetişip âyet-i kerime Ĵ ı_JU "Ji -II f  j jl muktezasınça y-aJ -UJ j 
»j^TJsl j - j i f  ma'nâsı şüret-pezlr bolundı küffâr-ı  bed-kiş u hatâ-endîş-
lerrd andağ kırdılar kim âşâr ve 'alâmetleri şâhife-i  rüzgârdın mahkük 
(255) vemefkük  boldı ,>1.UJI \>j4 -ui-l Î Ub j,_JÜI ç J % b Aü kal'anınğ 
iki yazısında küffâr-ı  siyeb-kâr andağ ölüp tu'me-i segân ve lokma-i 
gürg ü hırs ân bolup yatur irdiler kim (64b) ayak basarğa bir 
çola yir tapulmas irdi LîIj ^ s j J»» ^ jljfl  ^IT ĵ~*> lf~»  pAiJI 

(260) şicr: 

c - i i ^ oTji «iki 

CJİ.,0 üj>- I j li 

el-kışşa munung tig uruşlar on altı şebâne rüz-ı muttaşd lâ-yenkatic 

boldı on bişinçi (265) kün leşker-i tebeh-kâr mahzül ve ma'zül ve merdüd 
ve makhür bolup kayıttı ^ j Vı j «-Us- >1 } IJJ ^ Ü̂L -il J.J-1 

beyt: 

C—J Jbj lSo c J j i j C^ 

(270) , C—J (Jlf-T  Ju h y>r 

kıfa: 

saklasa her kimni düşmenden hudâ-yı lem-yezel 
hâcet irmesdür ariga kiymek zırıh câ]î hişâr 

(275) şaklamas bolsa takı yok bu ikevdin menfa'at 
saklasa mümkün imes bir kılnı kesmek zü'l-fekâr 

recâ vü kerem erbâb-ı tahkiklerdin ve ümmld-i eltâf  eşhâb-ı tevf-
Iklerdin ol tur kim her mahal bu zafer-nâme bu şâhib-devletlerning 
manzür-ı nazarları bolunsa bu fakir  kim (280) mu'terifdür'acz  ü kuşürı 
muttaşıf  ve munsifdür  günâh ve cişyânı birle anıng murâdığa fâtiha 
bâ-ihlâs diriğ kılmağaylar j^i j <t»5l _,JI o.i» j Jlsî-Uc -il 
»Û JI ii-ĵ -aJI «A» ı j l̂ iJI LüVI l'i» J'"-* ' j j çy (»l̂ -l fj*-

jl».J 
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IV. METNÎN TERCÜMESİ 

KAZAN VİLAYETİ ZAFER-NÂME'Sİ 

Basiret sahiplerinin saf,  doğru iç yüzlerine ve itibar sahiplerinin 
temiz doğru fikirlerine,  dünyayı aydınlatan güneş gibi açık, aydın, 
aşikâr ve delillerle sabittir ki; Bulgar Vilayeti, yedi iklimde yedinci 
iklimdir. Aya mensuptur yani ayın himayesindedir. Ve dahi matematik 
kitaplarında da zikredildiği üzere, bu Bulgar Vilayeti kuzey kutbuna 
son derece yakın olmasından dolayı, mayıs ayının sonları ve haziran 
ayının başlarında beş vakit namazdan birisinin yani yatsı namazının 
vakti bulunmaz. Zira şafak,  iki imamın huzurunda kızıllıktan ibarettir. 
"El-Kenz", "El-Vafi"  ve "El-Kafi"  kitaplarında da zikredildiği üzere, 
onun (şafağın)  kaybolmasından biraı önce bu bildirilen vakitlerde, 
sabah namazı vakti, yani hakiki sabah ortaya çıkar. Bu sebepten bu 
kavime yatsı namazı vacib değildir. 

Ve dahi Bulgar Vilayeti'nin paytahtı, güzel ve hoş belde darülie-
lamın büyük şehirlerinden hamiyyet sahibi Kazan, zamanın hadiselerin-
den ve İslam vilayetlerinden uzak düşüp sınırları kafirlerin  devletine 
bitişiktir. 

Mısra:  Kimse kötü ile aynı yerde olmasın 
Hiçbir taraftan  ona medet ve yardım ulaşmaz, ancak Alemlerin 

Rabbi'nin inayeti yakın ve melekler yardımcı olabilir. Devrin icabına 
göre, ülkenin bolluğu ve ferahlığı  halkın rahatlığı ve asayişi için barışı 
temin yolunda dost görünerek (iki devlet) arasında elçi ve devlet adam-
ları (boyla) hareket edip karşılıklı gelip giderlerdi. 

Şiir: 
Dünyanın rahatlığı şu iki sözün tefsirindedir 
Dostlarla doğruluk, düşmanlarla da müdara etmek 

Kılıç ve kalem sahibi, kerem ve cömertliğin kaynağı, Allah'ın 
rahmetine kavuşmuş, yarhganmış Ebul-Gazi Safa  Giray Bahadır Han, 
ikinci kez Kazan Vilayeti'ne padişah olduğunda, kafirlerle  dünyada 
dininin, ahirette evinin başkalığından "İyiler muhakkak cennette, 
kötüler ise cehennemdedir" (Kür'an, LXXXIL, 14) Ayet-i Kerime, 
"Bütün müşriklere karşı savaşın" (Kur'an, IX, 36) emrine memur 
olup "Ve Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla savaşırlar" (Kur'an. 
IX, 20) ayetine uygun olarak bu Hz. Peygamber'e ait "Savaşta iki 
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güzel şeyden biri ya zafer  ve ganimet ya da şehadet ve cennetdir" 
hadisinin mazmunından gönlü hoş, 

Beyt: 
Gaziler ehline alemde böyle bir güzellik var 
Zafer  bulsa ganimet, eğer şehadet bulsa cennet \ar 

Ye Hz. Muhammed Mustafa'ya  ait "Allah yolunda bir ok atan 
isabet ettirmiş sayılır, kendisine ok veren de atan kişi gibi sevapta 
birdir" bu haberin mazmunından neşeli olup; 

Kıta : 

Kim ki bir ok atsa müşrikler yüzüne din için 
Sanki Hak yolunda bir köle azat edecek 

• Her kim ki gaza ümidiyle bir ok atsa 
Veya kılıç yapsa bu sevapta birbirine denktir. 

Ve de bu Hz. Peygamber'in "Bir gün ve gecelik sınırda cephede 
düşmanı kollamak, bir aylık oruçtan hayırlıdır" hadisinin manasını 
mülahaza edip, 

Kıta: 
Bir gece ve gündüz gaza ümidiyle at bağlamak 
Bir ay tutulan oruç ve gece yapılan ibadetten iyidir 
Eğer rızkı ve sevabı olsa, bu kabrinde dikeceğidir 
Eğer olmazsa Deccal'ın fitnesinden  emniyette olacağı şeydir 

Allah Ta'alâ hazretlerinden güzel mükâfat  ve bol sevap ümit 
edip, düşmanlık binasının temellerini atıp, aradaki dostluk birliğinin 
ipini kesip, muhalefet  kapılarını açıp, haberleşme kapısını kapalı kılıp 
"Zalimlerden intikam almazsam, ben zalim olurum" diyerek gaza ve 
cihat atlarına anlanıp, kafir  öldüren, parlak muharebe kdıcını mübarek 
beline bağlayıp, 

Şiir : 
Onun kdıcı denizinin cevherindeki su kuşlarının 
Her biri savaş günü yüz timsah avlar 

"Mallarınızla, canlarınızla savaşın Allah yolunda" (Kur'aıı,  IX, 
41) dizginini eline alıp ayağını gayret ve istek üzengisine sokup "Allah 
yolunda savaşanları oturanlara üstün kddı" (Kur'an,  IV,  95) derece-
sinden ümitli olup "Asla ölü sanma Allah yolunda öldürülenleri! Bilakis 
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Rablerinin ııezdinde diridirler" (Ku'ran,  III,  169) Ayetinin kutlu 
mazmunından çok çeşitli sevinçler ve binbir tüılü kerem \e huzur el 
verip "Verirsin mülkü dilediğine, dilediğinden de çekip alırsın onu" 
(Kur'an.  III.  26) meydanında" Allah dilediğini yardımıyla kuvvet-
lendirir" (Kur'an,  III,  13), ilmini yükseltip ayet-i kerime "Nice az bir 
topluluk Allah'ın izniyle üstün gelmiştir" (Kur'an,  II,' 249) diyerek 
lalamın saadetli askerlerini alıp fena  dine mensup ve sapık düşünceli 
kâfirlerdir  ki" Onlar açık bir sapkınlık içindediıler" (Kur'an,  XXXIX., 
22) onlar üzerine yürüyüp, onları kati edip, vurup sayısız esirler ve 
hesapsız ganimetler getirirlerdi. 

Çok uzun bir zaman bu şekilde gelip geçti. Tesadüfen  kaza ve kader 
tellalının "Nerede olursanız olun, ölüm size gelip yetişecektir, muhkem 
kaleler içinde olsanız bile" (Kur'an,  IV.,  78) diyen nidası Han haz-
retlerinin kutlu kulaklarına ulaşıp "De ki: ölümden kaçsanız bile o 
mutlak size ulaşacaktır" (Kur'an,  LXII,  8) sesini işitip, Han hazret-
leri hemen razı olma boynunu kaza eline sunup Tanrı'dan merhamet 
ve bağışlama ümit edip, "Bizim bütün varlığımız Allah'ındır, sonunda 
da O'na döneceğiz" (Kur'an,  II,  156) diyerek "Sonları geldiğinde ne 
bir an erteleyebilir ne de öne alabilirler "Kur'an,  VII,  34) ayetine uygun 
olarak yaşam halinden, canlılık kazanma ümidi temennisinden vazgeçip 
"Herks ölümü tadacaktır" (Kur'an  III,  185) şerbetini "Yeryüzünde 
ne varsa her şey fani"  (Kur'an,  LV,  26) meclisinde "Rableri onları 
içirdi" (Kur'an,  EVİ,  21) sakisi elinden içip gurur evinden sevinç 
sarayına göç ettiğinde (öldüğünde) "Bu o aziz ve her şeyi bilenin tak-
diridir." (Kur'an,  VI,  96} 

Gazel: 

Ah yazık ki ölümden tendeki can titrer 
Candan ayrılmak beladır diye bedenler titreı 

Bu ölümdür can yükünü gamlı ve tasalı yapan 
Bu ölümün korkusundan ölümsüzlük suyunun çeşmesi titrer 

Yeryüzündeki ölümün darbesinden insanlar arasında 
Gökteki yıldızlar ve parlayan güneş titrer 

Gah yüzünü yırtıp karartıp gah kızarıp, sararıp 
Gah kaçıp gizlenip parlak ay bile titrer 

Ölümü mal verip, asker toplayıp ortadan kaldırmak olmaz 
Bu sebepten vehm edip han belki sultan titrer 
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Gönlüne ansızın ölüm korkusu düştüğünden dolayı 
Deprem eyleyip birçok dağ ve kır titrer 
Ey Şerifi  ölmezden önce buna hazırlıklı olmak gerek 
yoksa burada da orada da titrer demekten ne fayda! 

Kâfirler  feleğin  bu olayından memnun olup ve bu alçak dünyanın 
vakıasından dolayı sevinip o dinsiz kâfir  ve o kibirli ve kindar müşrik 
ve o zamanın bozguncusu ve altınla işlenmiş dünyanın fitnecisi,  iki 
şeytandan biri ve melun askerlerin önderi, imansız İvan, firavun  sureti 
ve nemrut görünüşü ile kendi başta olmak üzere çok sayıda vakur, 
kalabalık ordu ve iğrenç asker, top ve tüfekle  tahminen sekiz yüz bin 
asker ile "Allah'ın bağlamasını emrettiğini kesenler ve yeryüzünde 
fesat  çıkaranlar işte onlar zarar edenlerdir" (Kur'an,  XIII,  25) derler. 
Gelip büyük Kazan şehıinin etrafını  sarıp, kuşatıp yerleştiler. 

Düşman ordusu karınca ve çekirge sürüsünden daha az değildi 
Bunlar Yecüc nesliydi, insan değildiler. 

Gazel: 
Hayret! Cihanda bir eğlence yeridir bu Kazan şehri 
Alemde bunun gibi sığınılacak bir şehir olmaz 
Dünyada Kazan gibi bayındır bir şehir asla bulunmaz 
Kazan'daıı aş yiyip içerler bu ne kadar cihan şehri! 
Ecdad hanlardan kalmış bizim mülktür 
Bu yer daima dünyada han oğlu han şehridir 
Yerini yurdunu satıp atasının yasak'ını vermez 
Bu melun buraya nasıl gelmiş, burası İvan'ın şehri değildir 

/ 

Şerifi  şayet gaza ümidi varsa bu yerden gitme 
Bugünden sonra desinler ki budur Kazan şehrinin sahibi 

Bir kale kapısında, bu memlketin sütunu ve bu insanların yol 
göstericisi, merhum Polat Bey'in oğlu Mamay Bey ile Nur Ali Mirza-
Onların değerleri artsın-harpte tecrübe sahibi, yiğitleri yıkan, Dara 
ve İskender gibilerini kıran gençleri toplayıp yanlarına alırlardı. 

Şiir: 
Üstünlük tacını başlarına koyarak 
Savaşçdar saf  saf  yan yan dururlar 
Her biri meydanda bir arslandır 
Her zaman düşmana kılıç vururlar 
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Ye Han Mürçeli'deki kale kapısında bahadırlık meydanının saf 
yaranı yiğitlik sanatının arslanı Kozçak Oğlan-Allah iktidarını artırsın-

Şiir : 
Her kim düşman ile savaş zamanında 
Daima İslam kılıcım elinde sağlam görse 
O kişi ömründe bir kez dahi 
".Erlerin eri ancak Ali'dir, kılıçların en keskini 
Zülfekar'dır. 

O hüner sahibi gençleri ve dürüst yiğitleri bulduğunda da yanma 
alırdı. Ve diğer bir kale kapısında yiğitler zümresinin başı bahadırlık 
meydanının İskender'i Ak Muhammed Oğlan -ömrü artsın-

Beyit: 
Mecliste İskender savaşta Rüstem'dir 
Bu yerden onun gölgesi hiç eksik olmasın 

Şiir: 
Ey onun atının boynunun mavi renkli çıngırağı 
Çıngırağın ortasındaki zil bazen güneşe benzer 
Her kim kafirlerin  askerlerinin yüzüne ok atsa 
ona ok demesinler ki o tüfektir 

Ye başka bir kale kapısında Peygamber Efendimizin  soyundan 
Kutbü'l-aktab Seyid Ata'nın torunu merhum Seyyid'in oğlu Kul 
Muhammed Seyyıd-Fazileti devam etsin-başta olmak üaere derviş 
işaretli gençleri ve riyazetli sofuları  toplayıp "De ki: Rabbim beni şüp-
hesiz dosdoğru bir yola iletti, gerçek olan ve daima ayakla duran bir 
dine İbrahim'in tertemiz dinine" (Kur'an,  VI,  161) Ayet-i Kerime'sinin 
methumundan gönlü hoş ve "Allah katında din islamdır" (Kur'an, 
III,  19) Ayet-i Şerifenin  manası ile neşeli olup Hak Sübhanehu ve 
Ta'ala dergahına sığınıp Hz. Muhammed'in ruhi önderliğinde, bütün 
peygamber ve enbiyaların ruhlarından yardım isteyip, babası Seyyid 
Ata-Allah Onun sırlarını takdis etsin-ruhundan ve "Her hangi bir 
işte ne yapacağınızı bilemediğiniz zaman mezardakilerden yardım 
isteyin" ne uygun olarak yardım isteyip, gaza atına atlanıp savaş gerek-
lerini hazır edip, kâfirlere  doğru yönelip hazır ve nazır olup dururlardı. 

Ve başka bir kale kapısında Dara sancaklı ve İskender gibi dira-
yetli, Rüstem örneği ve Behram'a benzeyen Barbolsun Atalık 
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Şiir: 
İlahi dünyada o var olsun 
Daima (ona) üstün fetihler  yar olsun 
Bahadırlık da olsa eksiği yok 
Bugün şehadet bulsa gamı yok 

Kendi hizmetinde olanlarla birlikte dururdu. 
, Ve başka bir kale kapısında, şehir beyi, Bulgar Vilayeti'nin hakimi, 

"sultanların gözdesi şeref  ve kudret sedefinin  incisi, sultanın ülkelerinin 
işlerinin yöneticisi, han hazinelerinin kapdarının açanı, emirler soyun-
dan gelen" Baybars Bey'in-kuvvetleri artsın-bahadırlık gayreti hare-
kete gelerek, yiğitlik yüreği atarak her zaman derdi ki: 

Kıta:  , 

Ben o değdim ki savaş günü arkamı dönüp gideyim 
Kan ve toprak içinde gördüğün o baş benimdir. 
Herkes ki savaş çıkarıyor kendi kanıyla oynuyor 
Savaş günü her kim ki kaçıyor bütün ordunun kanıyla oynuyor 

Bazı ünlü yiğitler ve bahtiyar bahadırlar da Narıhı Bey, Ay Keldi 
Bey ve Ak Matay Bey ve hacdar cemaati-Allah onlara yardım etsin-
her ne yere mahveden kâfirler  hücum etse, o yere kendilerini yetiş-
tirip canı gönülden yardım edip günahkâr kâfirlerle  harbedip vuruşup, 
kâfirleri  yıkıp, süngülerini kırıp gazilik şereflendirmeleri  ile müşerref 
idiler. 

Kısaca iki ordu birbiriyle harp ve mücadele etmek, vuruşmak 
için birbirlerine karsı durdular. 

I 
Mesnevi: 

Saf  tutanlar içinde saf  tuttular 
Balıktan aya (yerden göğe) kadar ordu çektiler 

Dağ peykerli ordu grup grup 
Güya deniz dalgaları gibi 

Baştan ayağa Rüstem zırhlı ve ve süngülü 
Baştan ayağa demir içinde kaybolmuş 
Her tarafı  savaşçı arslanlar tutmuş 
Çaçı yayları ve oklarıyla 
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Söylenti yolu üzre sabit ve tespit edilmiş ve doğrulanmıştı ki, 
kâfirlerin  ordusunda on bir ateşli top var idi. Bir iyi toçu da kaçıp 
gelmiş idi. O topların her bir ateşli güllesi tahminen Kazan tartısında 
bir batman vsrdı. Büyüklüğü at torbası kadardı. O gülle içinde çeşit 
çeşit tılsımlar ve çok çeşitli şeyler kullanmışlardı idi ki Eflatun'un  aklı 
hayran kalıp, Aristo'nun anlayışı şaşkın ve sersem olacaktı. O gülle-
ler dışardan demir ile kuşatılıp, bakır ile dövülüp içine beyaz neft 
koyup ve küküıtler bırakıp küçücük tüfekçeleri  uygun bale getirip, 
içine dört beş kurşundan gülle bırakıp bitiştirip sağlamlaştırarak, 
karanlık geceler de bile atarlardı, derdiniz ki "Karanlıklar, yıldırımlar 
ve şimşeklerle dolu olarak gökten boşanan yağmura tutulmuş" (Kurban, 
II,  19) diyerek. 

Ve o ateşli güllelerden gecelerde, bırakıp çıkan havadaki kıvıl-
cımları, göklerdeki yıldızlajın ve gezegenlerin hepsini yere düştü diye 
hayal ederdiniz. 

O ateşli gülleler geceleri şehir içinde her yere düşerdi Hiç kimsenin 
onun yakınma varıp söndürecek arsası yok idi. 

Beyit: 
Gerçi her ateşi gelip su dökerek söndürmek mümkündür 
Böyle bir ateşi ise su ile dahi söndürmek olmaz 

Fakat bazı cüretli gençler ve gayretli yiğitler "İnsan kendi gayre-
tiyle uçaı " dendiği gibi kendilerini o ateşe semender gibi atıp, Yüce 
Melik'in yardımıyla ve çalışkan aklın fikirleşmesiyle  o evi öyle söndü-
rürlerdi ki izleri ve alametleri kalmaz idi. 

Şiir: 
Suya balık ateşe semender gerek 
İş gününde yiğit kişi gerek 
Er kişiye himmet eğer yardımcı olursa 
Sonunda muradını bulur 

Daha dört beş havai topları da vardı. Her bir gülle taşı bir dağ 
parçası idi. Her ne vakit o toplar atddıklarında o gülle taşı harekete 
geçirici itme gücü ile kuş gibi uçup "Kuş kanadıyla uçar" havaya çı-
kardı. "Sen dağları görüyor ve onları hareketsiz sanıyorsun, halbuki 
onlar bulutlar gibi geçiyorlar" (Kur'an,  XXVIII,  88) Gökler dairesinde 
bir nokta gibi olup havada yani göğün boşluğunda yürüyüp itme 
gücü tükendikten sonra tabii meyli ile aşağı inerdi, şiddetli rüzgârdan 
daha sert, kaza ve kader okundan daha süratli aşağı inip, 
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Şiir: 
Felekten kaza musibeti indiğinde 
Bütün alimler kör ve sağır olur 

Her ne yere düşse "Allah, yıldırımlar gönderir ve dilediklerini başına 
. çarpar" (Kur'an,  XIII,  13) sözündeki gibi o yeri bozup, yıkıp yerin 

yedi katından geçerdi. 
Şiir: 

Yukarıdan bir taş aşağıya düştü 
Dağ ve zeminden arslan sesi geldi 

Beyit: 
Sanki sümmek attı ve semek balığının başına düştü 
Bu işin binde bir vasfını  demek mümkün değildir. 

Diğer kale dövenler ve tüfekler  için hesap sayı yok idi. Bu top-
ların, gökyüzünden gelen şiddetli sesleri bile bastıran seslerinden in-
sanlar korkup "Sarhoş olmadıkları halde onları sarhoş görürsün. Allah'ın 
azabı çok şiddetlidir" (Kur'an,  XXII,  2) birbirlerini tanımaz gibi 
olurlardı" İşte o gün yalnız kendi derdiyle meşgul olacak" "(Kur'an, 
LXIX,  37) (bunun karşısında) bizler hayran olurduk ki Hak Sübhanehu 
ve Ta'ala bu dinsiz kâfir  ve kibirli, kindar müşrike bu mahiyette gösteriş 
ve bu ordu ve askeri, bu haşmeti ve saltanatı verip kölesini iltifatlan-
dırmış mı ne!.. 

Şiir: 
Kendisi hakkında kendisinden başkasının hayrete 
düştüğü Allah'ı tenzih ederim 
Allah'ın kemaline akıl ve bilgi erişemez 

Şiir: 
Ey Tanrım, öyle bir kerimsin ki gayb hazinesinden 
ateşperest ve Hıristiyan nasiplenmekteyken 
Ey Tanrım dostlarını rahmet yağmurundan ve 
nimetlerinden mahrum eder misin? 

Sözün kısası iki ordu demire batmış (silahlanmış) bir şekilde bir-
birlerine karşı durup muharebe ve mücadeleye meşgul oldular. 

Beyit: 
Demir gibi sağlam iki duvarın arası 
Tıpkı yokluk şehrinin bir sokağı gibi bil (tanı) 
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ı. , 
Şiir: 

İki ordu harekete geçti 
Bu cünbüşten dünya inlemeye başladı 
Kernay'ın gürültü ve nalesinden 
El ve ayağa titreme düştü 

On gün bu şekilde vuruşmalar oldu k ; sanki haşrineşr idi. 

Mısra: 
Öyle bir savaş idi, sanki mahşer 
Hançer sesleri dünyayı kapladı 
Kazan şehrinde kan ceyhun gibi aktı 

Allah'ın yardımı ve ihsanı ve Peygambere övgü ve selam olsun. 
Allah'ın yardımı, alemleri yaratan Tanrı'nın inayeti yakın ve melekler 
yardımcı olup ve Ayet-i Kerime "Nerede olursanız olun, O sizi bilir" 
(Kumarı,  III,  160) ömür artıran sesi müslümanların kulaklarına ulaşıp 
ve "Allah size yardım ederse artık kimse sizi yenemez" (Kur'an,  IX, 
25) Ayet-i Kerimenin manası hasd olundu. Fena dine mensup ve sapık 
düşünceli kâfirleri  öyle kırdılar ki onların izleri ve alametleri zaman 
sayfasından  sökülüp atddı. "Böylece o zulmedip duran milletin kökü 
kesildi, hamd ademlerin Rabbinedir ancak" (Kura'an,  VI,  45) Kalenin 
iki ovasında günahkâr kâfir  bu şekilde ölüp, köpeklere rızk, kurt ve sırt-
lanlara lokma olup yatarlardı. Ayak basmaya bir adım yer bulunmazdı. 

Şiir: 
Arkasına odun yüklenmiş gibi traş olmamış 
İnsan başları o geniş ve engin meydanda yatıyordu 

Sözün kısası bunun gibi vuruşmalar, on altı gece durmadan ara-
lıksız oldu. On beşinci gün mahvedici kâfir,  perişan, azledilmiş, kovul-
muş ve bozguna uğratdmış bir şekilde geri döndü. "Kuluna yardım 
eden, ordusunu aziz kdan ve düşmanları da bozguna uğratan Allah'a 
hamd olsun" 

Beyit: 
Devlet ve baht iş bdmekten değildir 
O ilahi yardımdan başka bir şey değddir 

Kıta: 
Eğer baki Allah birini düşmandan korursa 
Ona zırh giymek ve yüksek bir kale gerekmez 
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Eğer korumaz olsa bu ikisinden dahi fayda  yoktur 
Eğer korursa Zülfekar'm bir kdı dahi kesmesi 
mümkün değildir 

Tahkik sahiplerinden rica ve kerem, tevfik  sahiplerinden iyilikler 
ümidi oduı ki, her yerde bu "Zafer-Nâme"  bu devletli'erin bakışlarına 
nail olunsa, bu fakir  (Şerifi)  kendi noksan ve kabahatlerini kabul edip 
itiraf  edendir. Aczi ve kusuru kendisindedir ve Hakk'a riayet eder, 
günahı ve isyanı ile onun muradına samimiyetle bir Fatiha'yı esirgeme-
sinler. 

Bu olay 957 senesinin Muharrem ayında meydana gelmiştir. Bu 
değerli yazının sahibi ve bu beyaz sayfanın  karalayıcısı kulların en fakiri 
Şerif  Hacı Tarhani. 

Y. NOTLAR 

60a 5 evâhir-i cevzci "ikizler burcunun sonları", cevzâ astronomide 
ikizler burcudur. Gökyüzünün kuzey yarım küresinde yer alan iki 
tane parlak yıldızlı burçtur. Güneş mayıs ayında bu burca girer. Bkz. 
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, İst. 1985, sh. 155c; M.Z. 
Pakalın,  Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İst. 1946, 
sh. 284-285. 

60a 5 evâ'il-i seratân "yengeç burcunun başları", seretdn, cevza ile 
esed burçları arasında ve doksanıncı derecede bulunan burcun adıdır. 
Güneş bu burca 8/21 haziranda girer, 8/21 temmuzda çıkar. Bkz. 
M.Z.  Pakalın,  Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İst. 
1946, sh. 183. 

60a 5 birisining < bir -f-  i + si + ning, burada bir kelimesi, üstüste 
gelen iki teklik III. şahıs iyelik eki ile genişletilmiş ve belirsizlik zamiri 
işlevinde kalıplaşmaya uğramıştır. Bu tür iyelik eklerindeki kalıplaşma 
hadisesini diğer Türk lehçe ve şivelerinde de görmek mümkündür. 
Daha geniş bilgi için bkz. Z. Korkmaz,  Türkçede Eklerin Kullandış 
Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ank. 1962, sh. 37-41. 

60a 5, 10 salat-ı 'ışü "yatsı namazı", salat-ı ışanm, yani yatsı nama-
zının vakti gece alaca karanlığın başlamasından, hakiki sabah alaca 
karanlığın başlamasına kadar olan zamandır. Bu vakitler arasında yatsı 
namazını kılmak caizdir. Ancak muhtelif  saha ve günlerde güneşin 
durumu farklı  olduğundan, namaz vakitlerinin tesbiti güç olur. Şerifi, 
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Zafer-nâme'de,  Kazan'da yaz gecelerinde havanın aydınlığı devam 
ettiği için, buralarda yatsı namazının vaktinin tam bulunamadığını 
ve bu yüzden de kdınmasmın vacip olmadığını söylüyor. Bkz. Reşit 
R. Arat, Makaleler, cilt I Ank. 1987 "Türklerde zaman ve vakit tesbiti" 
s. 165-175. 

60a 15 Boyla "kumandan, devlet elçisi", metinde ilçi boyla şeklinde 
hendiadyoin olarak geçmektedir, boyla kelimesi Eski Türkçede, Bilge 
Kağan ve Tonyukuk Yazıtlarında, tonyukuk boyla baga tarkan şeklinde 
Tonyukuk'un ünvanı olarak, geçmektedir. Yine Suci yazıtının ikinci 
yatırında, boyla kelimesi geçer. Bkz. Talat  Tekiri,  Orhon Yazıtları, Ank. 
1988, sb. 54, (G14): H.  Namık  Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ank. 1987, 
sh. 102, Tonyukuk yazıtı, I, Batı, 6, sh. 156, Suci yazıtı, 2. str. Ayrıca 
Proto-Bulgar yazıtlarında da boyla kelimesi boyla, bulya ve bule biçi-
minde geçmektedir. Bkz. Talat  Tekin,  Tuna Bulgarları ve Dilleri, Ank., 
1987, sh. 44-45. S.E. Malov,  "Pamyatniki drevnetyurkskoy pis'mennosti 
(Moskova-Leningrad, 1951) adlı eserinde boyla şeklinde okuduğu bu 
kelimeyi N.P.  Direnkova"'  nin "Grammatika Oyrotskogo yazıka" 
(Moskva-Leniugrad 1940), s. 228'de verdiği elçi-bıyla, elçi-bayla iba-
releriyle karşılaştırmıştır. Semih Tezcan, bu kelimenin açıklamasını, 
boyla''nm  en eski, "hayvanı yönetmek, istenen yöne götürmek için 
burnuna takdan çubuk" anlamına bağlı olarak, hayvanın burnuna 
takılan çubuk nasıl onu istenen yöne götürmeye yaramaktaysa, boyla 
sanı verilen kişi de göçebe boyların ve ordunun hareketlerini düzen-
lemekle görevlendirilmiş kişidir şeklinde yapılmıştır. S. Tezcan'ın 
bu kelimeyle ilgili açıklamaları ve üzerindeki tartışmalar için bkz. 
Semih Tezcan,  "Eski Türkçe buyla ve baga sanları üzerine", TDAY 
Belleten 1977, ». 53-69; O. Pritsak,  Die Bulgarische Fürstenliste und 
die spraehe der Protobulgaren, Wiesnaden, 1955, s. 40, ED 385b; 
T.  Tekin,  Tuna Bulgarları ve Dilleri, Ank. 1987, s. 44-45; A. Caferoğlu, 
Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İst. 1968, s. 56 

60a 15 kiliş barış kıl- "karşılıklı gelip gitmek", Aynı tabir Kırım 
hanlığı dönemine ait 1496 tarihli Mengli Gir ey Han Bitiğinde de kiliş 
barış kıla almadık cümlesinde geçmektedir. Bkz. A.N.  Kurat,  Topkapı 
Müzesi Arşivinde Bulunan Altın Ordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına 
ait Yarlık ve Bitikler, İst. 1940, s. 85, 9. str. Türkçede, anlamca bir-
birine yakın fiillerin  özellikle masdar şekillerinin, anlamı pekiştirmek 
maksadıyla yanyana kullandmasıyla oluşan şekiller mevcuttur. Örneğin 
kildi—kitti söyleş-, bar-kel kıl- vb. Bkz. R.R. Arat, Eski Türk Şiiri, 
Ankara, 1965, sh. 317, notlar 7-69 
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60a 20 Ebul-gâzi Şafii  Giray Bahâdır Han  "Kazan Hanı" Safa  Giray 
Han, Kazan tahtına kısa aralıklarla üç kez çıkmıştır. 1546 yılının 
Temmuz ayında üçüncü defa  lahta çıkan Han, hakimiyeti eline alarak 
kısa bir müddet Kazan Hanlığında istikrarı sağlamıştır. Ancak 1546'da 
Safa  Giray ın ani ölümüyle bu istikrar bozuldu. Boşalan Kazan tahtına 
karısı Süyün-Bike'nin naibl:ğinde üç yaşındaki oğlu ötemiş Giray 
çıkarıldı. Safa  Giray hakkında daha geniş bilgi için bkz. TDEK, Ahmet 
Temir,  "Kazan Hankğı", sh. 413; A.N.  Kurat,  "Kazan Hanlığı" DTCF 
Dergisi, Cilt XII, sayı: 3-4, 1954 sh. 233-235; Hadi  Atlasi, Kazan Han-
lığı, Kazan, 1913, sh. 173-179 
61a 50 üzengü "üzengi", Kelime ETü. metinlerde üzengü yanında 
izengülük "ayak tabanı" şeklinde izengü olarak da geçmektedir: idi 
tüp tüz izengülüki, bkz. F.  Sema Barutçu, Eski Türkçede Buddha'mn 
32 Laksanası, TDAY Belleten 1987, Ank. 1992, sh. 17, I. Laksanadaki 
not. Bu kelime için yapılan etimoloji denemeleri için bkz. Şinasi Tekin, 
"Some Tboughts on the Etyroology of  the Turkish üzengi "stirrup", 
Journal of  Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), C. 9, Harvard 
üniversitesi 1985, e. 237-241; Şinasi Tekin,  "üzengi kelimesi nereden 
geliyor", Tarih ve Toplum, Cilt. 14 sayı: 81, 1990, s. 9-13; A. Rona-Tas, 
The Periodization and Source of  Chuvash Linguistic History, Chuvash 
Studies, Bibi. Orientalis Hungarica, Yol. XXVIII. Akademiai Kiado, 
Budapest 1982 s. 120. 

61a 60 rızâ boynını kazâ koluna sun-, "rıza boynunu kaza eline 
uzatmak, yani kendini Tanrı'nın takdirine bırakmak" 

61a 60, ense çek-, "vazgeçmek" Metinde t^-^TOl diye yazılmış. 
Bkz. Togan, Z.V., "Kazan Hanlığında İslam Türk kültürü" İTED, 
cüt III, 1965, s. 186, not. 11. doğrusu ense çek- şeklinde düzeltilmiştir. 
ense kelimesinin nazal n'li şekli beklenirdi. Metindeki ense şeklinde n'li 
yazılış müstensih tasarrufuna  da bağlanabilir. Krş. Osm. ense (ense 
de var) Bkz. Rasanen, VEWT, s. 456; Radloff,  Wb I, sh. 748 ense; TS. 
III. cilt, sh. 1475 ense. 

61b 90 yasak "vergi", Altın Ordu Hanlarına ecdatları devrinden beri 
Rusların öded'kleri vergiye verilen addır. Yasak vergisini toplayan 
kişiye de yasakçı adı verilirdi. Bu iki kelime Kırım Hanlarında Hacı 
Giray'ın 1453 tarihli Tarhanlık Yarlığında geçmektedir. Bkz. A. Nimet 
Kurat,  Altın Ordu, Kırım Türkistan Yarlık ve Bitikleri, Ank. 1940, 
sh. 66, 14-16-17. str. Ancak daha sonraları Kazan Hanlığı döneminde 
Ruslar lıu vergiyi Türklerden almaya başlamışlardır. Bu vergi, belirli 
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ve sınırlı bir şey olmayıp, miktarı ve ölçüsü, ahalinin Ruslara boyun 
eğme derecesine göre değişirdi. Daha geniş bilgi için bkz. A. Battal 
Taymas,  Kazan Türkleri, Ank. 1966, sh. 46-47;- Jaroslam  Pelenski, 
Russia and Kazan, Paris, 1974, sh. 59, 240. 

62a 95 Polad Bik, Mamay Bik'in babası, daha geniş bilgi için bkz. 
Jaroslow Pelenski, Russia anda Kazan, Paris, 1978. 

62a 95 Mamay  Bik, Polad Bik'in oğlu, Mamay Bik, Nur Ali Mirza 
ile kale kapılarından birinin kumandanıdır. Bkz. Hadi  Atlasi, Kazan 
Hanlığı, Kazan, 1913, sh. 222; J.  Pelenski,  Russ;a and Kazan, Paris, 
1974, sh. 229, 326. , , 
62a 95 NurcAli  Mirzâ  "Nogay Beyi, kumandan", Rus kaynaklarında 
geçen muraley adlı kişi ile aynıdır. Mamay Bik ile beraber Kazan Kale 
Kapılarından birinin kumandanıdır. Kazan şehir surunun kapılarından 
birinin adı olan Muralı  Kapısı'nin  Nur Ali Mirza'ya bağlı olduğu söy-
lenir. Bkz. H.  Atlasi, Kazan Hanlığı, Kazan, 19313, sh. 226; J.  Pelenski, 
Russia and Kazan, Paris, 1974, sh. 45, 54, 326. 

61b 80, 95 IV.  İban  "Rus Çarı IV. İvan", IV. İvan ilk Rus çarıdır. 
Daha önceleri sadece knez ünvanı taşıyan Rus liderleri, IV. İvaıı'dan 
sonra çar unvanını almışlardır. IV. ivan, Kazan Hanlığına karşı üç 
büyük sefer  yapmıştır. 1548 tarihli ilk seferinde  hava şartları yüzünden 
geri çekilmek zorunda kalmıştır. IV. Ivaıı'ın 1550 tarihli ikinci Kazan 
seferi  de hezimetle sonuçlanmıştır. Zafer-nâme,  IV. Ivan'ın bu ikinci 
Kazan seferini  ve mağlubiyetini anlatır. Ancak 1550 yılında Rusları 
geri püskürtmekle beraber, iki yıl sonra 1552'de IV. İvan'm üçüncü 
Kazan seferiyle  Kazan Hanlığı tarihe karışmıştır. Bkz. A.N.  Kurat, 
IV-XVIII. yy.'larda Karadenizin Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve 
Devletleri, Ank. 1972, sh. 179-190: J.  Pelenski,  Russia and Kazan, 
Paris, 1974 sh. 42-48. 

62a 105 han mürçeli "Kazan Kalesinin kapılarından birinin adı", 
Rus kaynaklarında geçen han kapısı ile aynıdır. Süyünbike ve oğlu 
Ötemiş Giray Han'ın beraber bulunduğu bu kapıyı Kozıçak Oğlan 
müdafaa  etmiştir. Bkz. Z. Velidi  Togan,  Kazan Hanlığında islam Türk 
Kültürü, ITED, III. c., 1965, sh. 195. 

62a 105 Kozıçak  Oğlan "Han Mürçeli kapısını koruyan ünlü bir ku-
mandan "Kozıçak  Oğlan Rus kaynaklarındaki Kosçak  adıyla geçen 
kişiyle aynı kişi olmalıdır. Bkz. Pelenski, J., Russia and Kazan, Paris, 
1974, sh. 44, 325. Rus kaynaklarındaki kosçak, koç + çak şeklinde, 
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kozıçak ise kozı + çak şeklinde açdabiliı. Moskova'da idam edilen 
Oğlan, Çora Batır gibi Ruslara karşı kahramanca savaşmış, adına des-
tanlar yazılmış bir kişiydi. Bu destan Kolunçak  Destanı adıyla bilinir. 
Kozıçak Oglan'ın faaliyetleri  hakkında daha geniş bilgi için bkz. Togan, 
ege, sh. 195-196; A.N.  Kurat,  Karadenizin Kuzeyindeki Türk Kavim-
leri ve Devletleri, sh. 182-183; H.  Atlasi, Kazan Hanlığı, Kazan, 1913, 
sh. 239. 

62a 105 oğlan "prens", oğul "çocuk, evl?t"dan + an çokluk ekiyle 
genişletilmiş bir şekil olduğu malumdur. Kelimenin "prens" anlamını 
kazanması daha sonra olmuştur, oğlan kelimesinin (62a 105, 110) 
"Cengiz Han neslinden gelen prens, kumandan" anlamıyla Altın Ordu 
Hanı Toktamış'ın Litvanya Kralı Yagayla'ya gönderdiği 1393 tarihli 
yarlığında, 1397 Temir-Kutlug Tarhanlık yarlığında ve Kırım Han-
larından Hacı Giray Han yarlığında (1453) kullanılmıştır. Oğlan lakabı, 
Cengiz neslinden gelen fakat  talıla çıkma lıakkı olmayan prenslere 
verilirdi. Bkz. (Kurat, A.N., Altın Ordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına 
ait Yarlık Bitikler, ist. 1940 sh. 146, 7, 15. str.; sh. 148 3., 27. str.; 
sh. 65, 6. str.; sh. 19, 68) Osmanlıda ise Altın Ordu'nun tam tersine. 
oğlan kelimesi, hükümdarın ve hanedan mensuplarının hizmetinde 
bulunan sarayda hizmet eden genç erkek ve kız hizmetkar manasında 
kullandmıştır, bkz. islam Ansk. IX. cilt, sh. 378. 

62a 125 kutbiı'l-aktâb "kutupların kutbu", her devirde Tanrı halifesi 
olarak, Tanrı tarafından  iki aleme tasarruf  kudreti tevdi edilerek bulun-
durulan ermiş" Osmaıdıca-Türkçe Sözlük, M.N. Özön, ist. 1959, sh. 
397k. (Kutbü'l-aktablık mertebesi, tasavvufta  manevi derecelerin en 
yücesidir. Kutbü'l-aktab Allah'ın en büyük sırrı ihsan ettiği kimsedir. 
Bu yüce makama ulaşmak çok ibadet yapmakla olmaz. Ancak Allah 
tarafından  tevci olunur. Kutbun sırrı bütün evrende, görülebilen ve 
görülemeyen her şeyde, ruhun bedende bulunuşu gibidir. Bkz. Türk 
Ansk. Cilt 22, sh. 389. Daha geniş bilgi için bkz. F.  Köprülü,  Türk 
Edebiyatında ilk Mutasavvıflar,  Ank. 1976, sh. 53-54, not.: 60; F. 
Köprülü,  Edebiyat Araştırmaları, II. cilt, sh. 363; M.  Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İst. 1971, sh. 330-332. 
62a 125 62b 130 Seyyid Ata, Ahmed Yesevi'nin halifesi  olan Süleyman 
Hakim Ata'nın müridi Zengi Ata'nın'müritlerinden biridir. Altın Ordu 
Hanlığında İslam dininin ve kültürünün hakim olmasında, Ahmet 
Yesevi'nin yolunda tasavvufi  ve edebi gelenekleri sürdüren Zengi 
Ata ve Seyyid Ata mühim rol oynamışlardır. Zafer-name'de  şehit 
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kapılarından birinin kumandanı olan Kul Muhammed Seyyid, Seyyid 
Ata'nın neslinden gelir. Hz. Peygamberin soyundan gelenler için Seyyid 
kelimesi kullanılır. Daha geniş bilgi için bkz. F.  Köprülü,  Edebiyat 
Araştırmaları II, İst. 1989, sh. 104, 467; F.  Köprülü,  Türk Edebiyatında 
İlk Mutasavvıflar,  Ank. 1976, sh. 93-95. 

62a 125 Kul  Muhammed  Seyyid "Seyyid Ata'nın torunu", Kul Mu-
hammed Seyyid Kazan Kale kapılarından birisinin kumandanıdır. 
Daha geniş bilgi için bkz. H.  Atlasi, Kazan Hanlığı, 1913 sh. 245. 
62b 130 yüzlen-, "yüz çevirmek" metinde küffâr  sarı yüzlen-ip "kafire 
doğru yüzünü verip" şekliyle geçiyor, bkz. ED 987b, yüzlen-, " -e 
doğru yüzünü çevirmek". 
62b 135 Barbolsun Atalık "Ötemiş Giray'ın dadısı, Kale kapısı ku-
mandanı", Rus kaynaklarında "Barbolsun oğlan" diye geçen kişiyle 
aynıdır. Bkz. Hadi  Atlasi, Kazan Hanlığı, Kazan 1913, sh. 235. 
62a 145 Baybars Bik "Kale kapısı kumandanı", Rus kaynaklarında 
Bibars Rastov adı ile geçen kişiyle aynıdır. Bkz. J.  Pelenski,  Russia 
and Kazan, Paris, 1974, sh. 325. Rus kaynakları Baybars Bey'in 1551'-
de Kul Şerif  Molla ile birlikte Moskova'ya elçi olarak gönderildiğinden 
bahseder. Zafername'de  Baybars Bey'in Kazan şehrinin beyi, Bulgar 
vilayetinin hakimi, valisi, Kazan hanının haznedarı olduğu belirtiliyor. 

62a 150 Ay Kildi  Bik, "Destek kuvvet kumandanı" Ay Kildi Bik, 
Narıhı Bik ve Ak Matay Bik ile birlikte muharebe meydanında savaşan-
lara yardım etmek maksadıyla bir destek kuvvet birliği oluşturmuşlar-
dır. Ay Kildi Bık, Rus kaynaklarında, 1551 senesinde Kazanlıların 
Moskova'ya Hudaykul Oğlan'ın idaresinde gönderdikleri elçi heyeti 
azası sıfatıyla  zikredilen Ay Kildi  Abız ile aynı kişi olması muhtemeldir. 
Bkz. Z.V.  Togan,  Kazan Hanlığında İslam Türk Kültürü, İTED, 
III. C., 1965, sh. 197. 

62a 150 Ak Matav  Bik "Destek kuvvet kumandanı", Narıhı 'Bik 
ve Ay Kildi Bik ile destek kuvvet birliğini oluştururlar. Bkz. Z.V. 
Togan, Kazan Hanlığında islam Türk Kültürü, İTED, III. cilt, 1965, 
sh. 180-181. 

62a 150 Narıhı  Bik "Destek kuvvet kumandanı", Metinde bu isim 
jb' şeklinde yazdmıştır. Ancak Rus kaynaklarında bu isim Narık 

şeklinde geçmektedir. Metindeki bu yazılış müstensih hatası olabilir. 
Narıhı Bik, destan kahramanı Çora Batır'ın babasıdır Kazanlıların 
Ruslara karşı yaptıkları savaşların en büyük kahramanı Çora Batır'dı. 



A S T R A N L I Ş R F ' N 1550 T A R H L İ ZAFER-NÂME'Sİ 357 

Çora Batır Destanları için bkz. Saadet Çağatay,  Çora Batır, Krakow 
AK. Um. 1935, 50s.; Abdülkadir Salgır, Çora Batır Destanı Hakkında, 
II. Milletler Arası Türk Folklor Kongresi bildirileri, II. C. Halk Edebiyatı, 
Ank. 1982. 

62b 150 Ak Muhammed  Oğlan, "Kale kapısı kumandanı", Rus kay-
naklarında bu isim Ak Maqmet  Oğlan şekliyle geçer. Bkz. J.  Pelenski, 
Russia and Kazan, sh. 44, 324. 

63a 170, 63b 200 yadre < R. yadro "gülle", Tatarsko-Ruskiy  slo-
var, Moskva, 1966, sh. 700b, yadre "gülle"; Tamırbek Dawletschin-
Irma Dawletschin-Semih Tezcan, Tatarisch-Deutsches  Wörterbuch, 
Wiesbaden, 1989, sh. 329 yadre "gülle" Radl. Wb III, sh. 376, yadre 
"top mermisi, gülle". 

62a 170 baiman "ölçü birimi", Kullanıldığı yere göre 2 okkadan 8 
okkaya kadar değişen bir ağırlık ölçüsüdür. Bu ölçü ülkelere, hatta 
aynı ülke içinde değişik şehirlere, tartdacak nesneye göre değişen bir 
birimdir. Bkz. Türk Ansk. V. Cilt, sh. 408 Zafer-name'de  Kazan  taşıga 
batman var şeklinde geçiyor yani Kazan ölçüsüyle bir batman, 32 
kilo. Bkz. Z. V.  Togan,  "Kazan Hanlığında İslam Türk Kültürü" 
İTED, III. cilt, 1965, sh. 190, 4. not. 

61b 90, 63a 170 çaklı "kadar" < çak + lığ, Tatarsko-Ruskiy Slovar, 
sh. 397, çaklı "kadar"; Radl. Wb III sh. 1838, çak + lı "kadar"; 
çağlık I  ğ "gibi" manasıyla Çağatayca'da son çekim edatı olarak kul-
lanılıyordu. Bkz. J.  Eckmann, Çağatayca El Kitabı, Çev. Güney Kara-
ağaç, İst. 1988. sh. 90 

63a 180 kevâkib-i sübitât u seyyârâtlar-nı barça-sı-nı, Burada -nı 
akuzatif  ekidir, ancak genitif  eki olarak kullanılmıştır. Kısaltılmış 
genitif  eki, şeklen -nı j-ni akuzatif  ekine benzediği için III. şahıs iyelik 
eklerinden sonra kullanılan -nı l-ni, -n akuzatif  ekleri, -ning/-nıng 
genitif  eki fonksiyonunda  ortaya çıkar. Bkz. J.  Eckmann, Çağatayca 
El Kitabı, İst. 1988, sh. 57-58. Akuzatif  ekinin genitif  eki fonksi-
yonunda kullanılması, Çağatayca yanında Özbek, Karaçay, Balkar 
ve Kumuk Türkçelerinde de görülmektedir. Bkz. F.  Sema Barutçu, 
Uygurca Sadaprarudita ve Dharmodgata Bodhosattva Hikâyesi, Basıl-
mamış Doktora Tezi, Ank. 1987, sh. 267, Açıklamalar 260. 

63a 185 yavığ < yaguk "yakın", yaguk < vau uk < yaıvık < yarık İğ; 
Bkz. ED, 901a yaguk "yakın". 
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63b 185 boylalığ, "böyle, böylelik", boylahg < bo -f-  yla lig Krş. 
ED 272a ayla < *a-yla" böyle, böylece": 
63b 200 kuvve-i kasriyye, (= ' hareket-i kasriyye), Mekanik bir sebebin 
tesiriyle meydana gelen harekete verilen addır. Bkz. 
Ali Şeydi, Kamus-i Osmani, cild-i evvel, 1335, sh. 393 
64a 150 kılgan ne "kılmış mı ne!?." Saadet Çağatay,  Nâ, kani ve ârna 
pekiştirme edatları üzerine, Hungaro-Turcica Studies in Honour of 
Julius Nemeth, Budapest, 1976, s. 129-133. 
63b 205 töben "aşağı", töben < töbün < töbü-n, -n enstrümental ekiyle 
zarf  yapılmış. Krş. ED 436a töpü : töpün "tepe, zirve"; Tatarsko-Ruskiy 
Slovar, sh. 579b, Tat. Tü. tüben "aşağı" 
64b 255? çola veya çula "büyük kepçe", Radl. Wb III, sh. 2023a; 
Metinde ayag basarga bir çola yir tapulmas şeklinde" ayak basmaya bir 
kepçe kadar yer bulunmaz" Bkz. A.Z.V. Togan, Kazan Hanlığında 
islam Türk Kültürü, ÎTED, cilt III, 1965, sh. 193, not: 7. 

VI. DlZtN* 

— A — 
âb-dör < A. parlak 

Caceb 

c adavet 

âf-tüb 

â. 60b 45 
< A. hayret, şaşma 
fa. u kusur 64b 280 
< A. düşmanlık 
la. 60b 40 
< F. güneş 
â.-ı âlem-tâb 60a 5 
pişmanlık, teessüf  bildiren ünlem 
a. u va-veyla 61a 95 

<ahd < A. söz verme 
ca.-i ba'Id 61a 55 

âhiret 

âhenin < F. demirden yapılmış 
â. (ğark-ı â.) 64a 230 
< A. alıiı-et 
â.-d« 60b 20 

DİZİN'de satır mimarları beşli satır düzenine göre verilmiştir. 
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cakıbetü,l-emr 

ak matay bik 

takl 

calâmet 

alar 

câlem 

câlem-tâb 

al-

(âli 

Allah ta1 âlâ 

ammâ 

ân 

andağ 

a nga 

1 an-hav âdisi'z-z 

anı 

< A. bir iş-n ııetices: 
ca. 63b 195 
Ak Matay Bey, kişi adı 
a. 62b 150 
< A. akıl 
ca.-ı Eflatun  63a 170 
ca. (istişâret-i ca.-ı facâl)  63b 190 
< A. alamet, iz 
'a.-leri 63b 190, 64a 250 
onlar 
a. 61b 55 ( 
a.-nı 61a 55 
< A. alem 
£â.-de 60b 25, 61b 90 
< A.-f-  F. dünyayı aydınlatan 
<â. (âf-tâb-ı  'â.) 60a 5 
almak 
a.-ıp 61a 45, 61a 50, 62a 100 
< A. yüksek, yüce 
câ. 64b 270 
< A. Allah ta'ala 
a. 60b 40 
< A. ama, lakin 
a. 63b 190 
< F. o, bu 
â. 61b 75 
â. tigin 
bu şekilde, öyle 
a. 63b 190, 64a 240, 64a 250, 64a 255 
ona 
a. 60a 15, 64b 270 

âmân < A. zamanın hadiselerinden 
<a. 60a 10 
onu 
a.. 62a 120 
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anıng 

arıslo 

aş 

at 

af-

ata 

atıl-

atlan-

avaz 

ay 

onun 
a. 60a 5, 63a 185, 64b 280 
arada, arasında 
a. 61b 70, 62a 100 
a.-da 60a 15 
a.-dağı 60b 40 

Aristo 
a. (fehm-i  a.) 63a 175 

< A. arsa 
ca.-sı 63a 185 

< A. gökyüzüne ait 
â.- ning (şâika-i â.) 63b 215 

aş, yemek 
a. iç- 61b 90 

at 
a. tobrası 63a 170 
a. bağla- 60b 35 
a.-ığa atlan- 62b 130 
a.-lanğa 60b 40 

atmak 
a.-ar irdiler 63a 175 

a.-sa 60b 30 
ata 
a.-sınırîğ 61b 90 

atılmak 
a.-ğay 60b 30 
a.-ur irdi 63b 200 

ata binmek 
a.-ıp 60b 40, 62b 130 

A. yüksek ses, sada 
a.-lanğa 63b 220 

ay 
a. 60b 35 
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ayak 

âyet 

ay keldi bik 

ayrıl-

âzâd 

bâ 

baba 

bâ-cüret 

bâb 

bağla-

bahâdırân 
t 

bahadırlık 

bâ-himmet 

baHd 

ayak 
a. 64b 255 
a.-ım (ayağım) 61a 45 
< A. ayet 
â.-i kerime 61a 50, 64a 250 
Ay Kildi Bey, kişi adı 
a. 62b 150 
ayrdmak 
a.-mak 61b 65 
< A. serbest, lıür 
â. iyle- 60b 30 

— B — 

< F. ile,... li sıfat  yapan ek 
b.-cür'et 63b 190 
b.-himmet 63b 190 
b.-ifclâs  64b 280 
b.-kibr ü kin 64a 220 
b.-top 61b 80 
baba 
b.-sı 62b 130 
< F, + A. cüretli 
b. (civânân-ı b.) 63b 190 
< A. rüzgâr 
b.-ı şarşar 63b 205 
bağlamak 
b.-p 60b 45 
b.-mak 60b 35 
< F. kahramanlar, bahadırlar 
b.- kâmkâr 62b 150 
< F, + T. bahadırlık, kahramanlık 
b. 62b 140, 62b 145 
< F. + A. gayretli 
b. (dilaverân-ı b.) 63b 190 
< A. uzak 
b. (lahd-i b.) 61a 55 
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bâ-ihlâs 

bâ-kibr ü kin 

balık 

bâr 

bar 

bar-

barbolsun atalık 

barça 

barış 

bas-

baş 

başkalık 

başla-

başlığ 

batman 

bâ-top 
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< F. -f-  A. samimiyetle, içtenlikle 
b. 64b 280 

< F. -f-  A. kibirli ve kindar 
b.-ge (müşrik-i b.) 64a 220, 61b 80 
balık 
b. 63b 195 

< A. yük 
b.-ı can 61b 65 
var, mevcut 
b. 60b 25 
b. bol- 62b 135 
b. ir- 63a 170, 63b 200 
varmak 
b.-up 63a 185 
Barbolsun Atalık, kişi adı 
b. 62 b 135 
bütün, bep 
b.-sını 63a 180 
varma, varış, gidiş 
b. (kibş b. kıl-) 60a 15 
basmak 
b.-arğa 64b 255 
baş 
b.-ıda 62a 100 
başkalık 
b.-ıdm 60b 20 
başta olmak, baş olmak 
b.-p 61b 80 
başta, başta olmak üzere 
b. 62b 130 

ağırlık ölçüsü, 32 kilo 
b. 63a 170 
< F. + A. topla 
b. (b. u tüfeng-i  bî-şümâr) 61b 80 
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baybars bik 

baczı 

bed-kiş 

behcet 

behrâm-imtişâl 

be-istiğânet 

belâ 

belde 

belki 

bende 

bende-nuvâzlık 
ı 

ber-

ber-sebll 

besi 

beş 

beyaban 

Baybars Bey, kişi adı 
b.-niriğ 62b 145 
< A. bazı 
b. 62b 150, 63b 190 

< F. fena  dinli 
b. (küffâr-ı  b. u hatâ-endîş) 64a 250 
b. (küffar-ı  b.) 61a 50 

< A. sevinç 
b. (envâc-ı b. u sürür) 61a 50 

< A. Behrama benzeyen 
b. 62b 135 

< F. -f-  A. yardımıyla 
b.-i melik-i mütecâl 63b 190 
< A. bela 
b.-dur 61b 65 
< A. şehir, belde 
b.-i tayyibe 60a 10 
b.-i mahrüsa-i kazan 60a 15, 61b 85 
< F. belki 
b. 61b 75 
< F. bende, köle 
b. 60b 30 
< F. -(- T. kölesini iltifatlandırmak 
b. 64a 220 
vermek 
b.-ip 61a 50 
< F. -f-  A. yolu üzere 
b.-i tevatür 63a 170 
< F. çok, birçok 
b. 61b 75 
beş, sayı adı bkz. biş 
b. 63a 175 
< F. çöl 
b. (küh u b.) 61b 75 
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< A. beyit 
b. 60b 25, 63a 185, 63b 215, 64a 230, 64b 265 
< F. sohbet meclisi 
b.-ide 61a 60 

< F. -f-  A. dinsiz 
b. (kâfir-i  b.) 64a 220, 61b 80 

bey 
b. 62a 95, 62b 150 
b.-i 62b 140 

< F. + A. imansız 
b. (iban-ı b.) 61b 80 

bel 
b.-ine 60b 45 

< A. bina 
b.-sınıng 60b 40 
bir 
b. 60b 25, 60b 30, 60b 35, 61b 85, 61b 90, 
62a 95 62a 100, 62b 135, 62b 140, 63a 170, 
63b 200, 63b 215, 64b 255, 64b 275 
b. birini 64a 220 
b.-i 62a 100 
b.-i birige 63a 155 
b.-ini (bir b.) 64a 220 
b.-ige (biri b) 63a 155 
b.-isining 60a 5 

birlikte 
b. 64a 230 
b.-dür 60b 30 
vermek 
b.-ip 61b 70, 64a 220 
b.-mes 61b 90 
ile 
b. 60a 15, 60b 20, 21b 80, 62a 95, 62b 140, 62b 
155 63a 155, 63 1745, 63b 185, 63b 190, 63b 
200, 63b 205, 64b 280 
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bisycir 

biş 

bi-şümâr 

biz 

bol-

bolun-

boyla 

boylalığ 

< F. çok, fazla 
b. (leşker-i enbüb-ı girân-seng-i b.) 61b 80 

beş, sayı adı bkz. beş 
b. 63b 200 
b.-inçi 64b 260 

< F. sayısız, pekçok 
b. (bâ-top u tüfeng-i  b.) 61b 80 

biz 
b.-ler 64a 220 

olmak krş. ol 
b.-ur 60a 10 
b.-dı 64a 240, 64a 255, 64b 260 
b.-ddar 64a 230 
b.-ğay 63b 185 
b.-ğaylar 60a 15 
b.-sun 62b 135 
b.-sa 62a 95, 62b 140, 63b 195, 64b 275 
b.-mak 61b 75 
b.-up 60b 20, 60b 25, 61a 50, 61b 70, 61b 80, 
62b 130, 63b 200, 63b 220, 64a 230, 64a 250, 
64a 255, 64a 256. 
b.-ur irdük 64a 220 
b.-ur İrdiler 54a 220 
b.-dı irse 60a 20 
b.-up irdi 63â 170 
b.-ğay irdi 63b 175 
b.-mas 60a 10, 61b 70, 63b 185 
b.-mağay 61b 90 
b.-mak 61b 75 

olunmak 
b.-dı 64a 250 
b.-sa 64b 275 

boyla, kumandan, devlet adamı; elçi 
b. (ilçi b.) 60a 15 

böyle, böylelik 
b. 63b 185 



/ 
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boyn 

bu 

bulğar 

burun 

burunralç 

buz-

bünyâd 

boyun 
b.-ını (rızâ b. kazâ koluna sun-) 61a 60 

-bu 
b. 60a 5, 60a 10, 60b 20, 60b 25, 60b 30, 60b 35 
61a 55, 61b 65, 61b 75, 61b 80, 61b 85, 61b 90, 
61b 95, 62b 95, 62a 95, 62b 140, 63b 215, 64a 
220, 64b 275 
Bulgar Türkü 
b. 60a 5, 62b 140 
b. (vilâyet-i b.) 
b.-nıng (vilâyet-i b.) 60a 10 
önce 
b. 61b 75 
daha önce 
b. 60a 5 
yıkmak, harap etmek 
b.-up 63b 210 
< F. temel, esas 
b. 60b 30 

— C — 

can 

cem 

cema a 

cemi 

cemll 

< F. yer 
c.-yı işret 61b 85 
< F. can 
c. 61a 60, 62b 155 
c.-dm 61b 65 
c.-ı 61b 65 
< A. İskender'in lakabı 
c. 62a 115 

< A. cemaat, topluluk 
e.-i hâcl 62b 150 
< A. bütün 
c.-i enbiyâ 
< A. güzel 
c." (ecr-i c.) 60b 40 
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ceng 

ceng-âzmây 

cennet 

cevvü's-semâ 

cevzâ 

cezil 

cihâd 

cihan 

civânân 

cünüd 

çaklı 

çap-

çek-

çeşme 

< F. savaş 
c. 62b 130 
< F. harpte tecrübe sahibi 
c. (merdân-ı c.) 62a 95 
< A. cennet 
c. 60b 25 
< A. gökyüzü boşluğu 
c.-da 63b 200 
< A. mayıs ayı 
c. (evâhir-i c.) 60a 5 
< A. bol, çok 
c. (şevâb-ı c.) 60b 40 
< A. cihat, din uğruna savaş 
c. 60b 40 
< F. cihan, dünya 
c. 61b 40 
c.-da 61b 85 
< F. gençler 
c.-ı bâ-cür'et 63b 190 
c.-ı dervîş-şi ar 62a 125 
c.-hüner-pişe 62a 110 
c. (merd-efgen  ü c.) 62a 95 
< A. ordu, askerler 
c.-ı mescüd-ı islâm 61a 50 

- Ç -
kadar 
ç. (ni ç.) 61b 90 
ç. irdi 63a 170 
vurmak 
ç-ıp 61a 55 
çekmek 
ç.-ip (ense ç. "vazgeçmek") 61a 60 
< F. çeşme 
ç.-i hayvân "ölümsüzlük çeşmesi suyu" 61b 65 
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(ife-

çola 

da 

dahi 

dâima 

dâire 

ğalâlet-endiş 

dâr 

dârâ 

dârâ-râyet 

tfarbet 

4arb-zen 

dSrü'l-amân 
/ 

dâriVl-islâm 

debdebe 

deecal 

çıkmak 
ç.-ğan 63a 180 
ç.-ar irdi 63b 200 
adım 
ç. 64b 255 

— D — 

da edatı 
d. 62b 140 
dahi krş. takı 
d. 60b 35 
< A. daima 
d. 62a 110 
< A. daire 
d.-i eflâk  63b 200 
< A. + F. sapık düşünceli 
4. 61a 55 
< A. ev 
d.-ı ğurür 61a 60 

i 
< F. Dara Fars hükümdarlarından dokuzuncusu 
d. 62a 100 
< F. + A. Dara sancaklı 
d. 626 135 
< A. darbe, vuruş 
el.-idin 61b 70 
< A. -f-  F. kale döven 
d.-lerge 63b 215 
< A. sığındacak yer 
d. 61b 90 
< A. îslam merkezi, Islamm hüküm sürdüğü yer 
d.-ı (mahrüsa-i d. kazan-ı hamiyyet) 60a 10 
< F. gösteriş 
d. 64a 220 
< A. kıyametten az önce çıkacak yalancı mesih 
d.-dın (fitne-i  d.) 60b 40 
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def< 

derece 

dergâh 

dervâze 

derviş-şi'âr 

dest 

dırahşnn 

di-

dil 

dilâver 

dilâverân 

dilâverlik 

< A. def,  kovma 
d. it- 61b 70 
< A. derece 
d.-sidin 61a 50 
< A. dergah 
d.-ığa 62b 130 
< F. kale kapısı 
d.-de 62a 95, 62a 105, 62a 110, 62a 125, 62a 
135 62b 140 
< F. -f-  A. derviş işaretli 
d. (civânön-ı d.) 62a 125 

< F. el 
d. 61a 50 

< F. parlak 
d. (şems-i d.) 61b 70 

demek bkz. ti-
d.-geyler 62a 95 
d.-gen 61a 55, 63b 190 
d.-r irdi 62b 145 
d.-gey irding'z 63a 175 
d.-megay 62a 110 
d.-mesin 62a 120 
d.-mek 63b 215 
d.-mekdin 61b 75 

< F. gönül 
d. 62b 155 

< F. yiğit 
d. (merd-i d.) 63b 195 
d.-ler 62a 110 

< F. yiğitler 
d.-ı şavâb-endiş 62a 110 
d.-ı bâ-himmet 63b 190 
d.-ı mâm-dâr 62b 150 
< F. + T. yiğitlik 
d. 62a 105, *62b 145 
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din 

diriğ 

dört 

dün 

düşmen 

dünyâ 

< A. din 
d. 60b 30 
d.-i 60b 20 
< F. esirgemek 
d. kıl- 64b 280 
dört 
d. 63b 200 
< A. alçak 
d.-dm (vakıca-ı dünyâ-yı d.) 61b 80 
< F. düşman 
d.-ğa 62a 105 
d. den 64b 270 
< A. dünya 
d.-yı (vakıca-ı d.-yı dün) 61b 80 
d.-da 60b 20 61b 90 62b 135 

ebdân 

eben Can-ced 

— E — 
< F. bedenler 
e. 61b 65 
< A. babadan-atadan 
e. 61b 90 

ebu'l-ğâzi  safa  girây bahâdır han Kazan Hanı Safa  Giray 
e. 60a 20 

ebvâb 

ecnas 

eflâk 

eflatun 

< A. kapılar 
e.-mı 60b 40 
< A. çeşitler, cinsler 
e.-ı taşarrufat  63a 170 
e.-ı mekrümet 
< A. sev^p 
e.-i cemîl 60b 40 
e.-de 60b 30 
< A. gökler, felekler 
e.-de (daire-i e.) 63b 200 
< A. meşhur yunan filozofu,  Eflatun 
e. (cakl-ı e.) 63a 175 
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eger 

ehl 

ekâlim 

el 

cltâf 

emn 

emr 

enbiyâ 

enbûlı 

ense 

envâc 

erbâb 

ervâh 

< F. eğer 
e. 63b 195 
e. 63b 195 
< A. sahip, ehil 
e.-iğa 60b 25 
e.-inirîg 62a 110 
< A. iklimler memleketler 
e.-i seb'a 60a 5 
< A. îıarf-i  tarif 
e.-âye 61a 50 
e.-kışşa "kısaca" 63a 155 64b 260 64a 230 
< A. hoş latif 
e. (ümmıd-i e.) 64b 275 
< A. emirdik emniyet 
e. 60b 40 
< A. emir 
e.-ine 60b 20 

< A. peygamberler 
e. (cemll-i e.) 62b 130 

< F. kalabalık çok 
e. (leşker-i e.-ı girân-seng-i bisyâr) 61b 80 

ense 
e. çek- "vazgeçmek" 61a 60 
< A. çeşitler 
e.-ı tılsımât 63a 170 
e.-ı behcet ü sürür 61a 50 

< A. sahipler 
e.-ı tahkik 64b 275 
e. (zamâyir-i şafiyye-i  e.-ı ulu'l-ebsâr) 60a 5 
< A. ruhlar 
e.-larıdın 62b 130 

< A. esas temel 
e. 64a 220 
e.-ını 60b 40 
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esbâb 

eşbâb 

esir 

evâhir 

evâil 

evkât 

ey 

eyyam, 

<. A. teçhizat 
e.-ını 62b 130 
< sahipler 
e. (havâtır-ı zâkiyye-i e.-ı gevi'l-l- itibâr) 60a 5 
e.-ı tevfîk  64b 275 
< A. esir 
e.-ler 61a 55 

< A. sonlar, ayın son günleri 
e.-i cevzâ 60a 5 

< A. başlar, ayın ilk günleri 
e.-i seretân 60a 5 
< A. vakitler 
e.-ı maclüme 60a 5 
< A. bir nida 
e. 61b 75 
< A. günler 
e.-ıda 62a 105 

falâl 

fakir 

fatiha 

fecr 

fehm 

felek 

feragat 

— F — 

< A. çalışkan 
f.  (istişâret-i lakl-ı f.)  63b 190 
< A. fakir  yoksul 
f.  64b 275 
< A. Kuran-ı Kerim'in birinci suresi, Fatiha 
suresi 
f.  64b 280 
< A. şafak,  tan yerinin ağarması 
f.  (vakt-ı şalât-ı f.)  60a 10 
< A. anlayış 
f.-i  aristo 63a 175 
< F. felek,  gökyüzü 
f.  (müteffin-i  f.-i  zer-nigâr) 61b 80 
< A. feragat  tok gözlülük 
f.-i  60a 15 
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ferab-nük 

fetb 

fircavn-şıfat 

fitne 

gam 

ganimet 

\ 

gark 

gazel 

ğavğâ 

gaybubet 

gayret 

ğazanfer 

ğâzililc 

geh 

ger 

gerçi 

< A. -[- F. sevinçli 
f.  60b 25, 62a 125 
< A. fetih 
f.-i  nuşret 62b 135 
< A. firavun  sıfatlı 
f.  61b 80 
< A. fitne,  fesat 
f.-i  deccal 60b 40 

— G — 
< A. gam keder 
ğ.-ı 62b 140 
< A. ganimet 
ğ. 60b 25 
ğ.-ler 61a 55 
< A. batmak, boğulmak 
ğ.-ı âhenîn 64a 230 
< A. edebiyatta bir nazım şekli, gazel 
ğ. 61a 65 61b 85 
< F. kavga dövüş 
ğ. irdi 64a 245 
< A. kaybolma 
ğ.-indin 60a 5 
< A. gayret çaba 
ğ.-i 62b 145 
< A. arslan 
ğ.-i 62a 105 
< A. -)- T. gazilik 
ğ. 62b 155 
< F. geh bazen 
g. 61b 70 
< F. eğer 
g. 60b 25 60b 40 62a 95 
< F. gerçi, ger ne kadar 
g. 63b 185 
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gerdâ-gird 

gerdün 

gıran-seng 

ğurür 

güyiyâ 

ğuzât 

günâh 

gürg 

güşâyiş 

< F. etraf,  çevre 
g.-ini 61b 85 
< Felek, dünya 
g.-dm 61b 80 
< F. tartısı ağır, vakarlı 
g. (leşker-i g. i bisyâr) 61b 80 
< A. grur 
ğ.-dııı (dâr-ı ğ.) 61a 60 
< F. güya 
ğ. 60b 30, 64a 240, 64a 245 
< A. gaziler, din için savaşanlar 
ğ. 60b 25, 60b, 30, 60b 35, 60b 40, 62a, 95, 62b 130. 
< F. günah 
g. 64b 280 
< F. kurt 
g. (lokma-i g. ü hırsân) 64a 255 
< F. açıklık, açılına 
g.-i 60a 15. 

haber 

hacet 

hâcl 

hadîs 

hâdise 

hak 

— H — 

< A. haber 
h. 60b 25 
< A. hacet, lüzum 
h. 64b 270 
< A. hacı 
h.-lar (cemâcâ-i h.) 62b 150 
< A. Hz. Peygamberin sözleri, hadis 
h.-i nebevi 60b 20, 60b 35 

< A. hadise, olay 
h.-i gerdün 61b 80 

< A. doğruluk, adalet, din; hak, Allah 
h. yolı 60b 30 
h. tacâlâ 61a 60 
h. sübhânehü ve ta âlâ 64a 220, 62b 130 
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hâkim 

lıalâyık 

halk 

hamiyyet 

hamse 

han 

han mürçeli 

harb 

hareket 

haşmet 

haşr 

hatâ-endîş 

havf 

hayâl 

hayâtlık 

< A. hakim, hükmeden 
h.-i 62b 140 
< A. insanlar, yaratılmışlar 
h. 63b 220 
h.-nıng 62a 95 
< A. halk, insanlar 
h. 61b 70 
< A. hamiyet, gayret 
h. (mahrüsa-i dârü'l-islâm-ı kazan-ı h.) 60a 10. 
< A. beş 
h.-ning (şalavât-ı h.) 60a 5 
han, hükümdar 
h. 61a 55, 61b 75, 61b 90 
h. (han ibn-i h.) 61b 90 
h.-nıng (hazret-i h.) 61a 55 
h.-lardın 61b 90 
Han Mürçeli, han kapısı 
h. m.-deki 62a 105 
< A. harp, savaş 
h.-ı darb 62a 105 

< A. hareket, tavır 
h.-ke kel- 62b 145 

< A. heybet, büyüklük 
h. 64a 220 

< A. kıyamet, ölülerin mahşere çıkması 
h. ü neşr 64a 240 

< A. -f-  F. sapık düşünceli 
h.-lerni (küffâr-ı  bed-kış u h.) 64a 250 

< A. korku 
h.-ıdın 61b 65 

< A. hayal 
h. kıl- 63a 180 

< A. + T. hayat, canldık 
h. (ümmîd-i kesb-i h.) 61a 60 



3 

hayran 

hayvan 

havâtır 

hâzır 

hazret 

heft 

hem 

hemân 

hemîşe 

her 

herglz 

hevâ 

hevâyl 

A. MELEK ÖZYETGN 

< A. şaşmış, hayran 
h. 64a 220 
h. kal- 63i. 175 
< A. canlılık, hayat 
h. (çeşme-i h.) 61b 65 

< A. hatıralar 
h.-ı zâkiyye-i eşhâb-ı zevî'l-citibâr 60a 5 
< A. hazır 
lı. ve nâzır 62b 130 
< A. huzur, makam, hazret 
h.-i han 61a 55 
h.-i risâlet-penâhl 62b 130 
h.-idin 60b 40 
h.-leri 61a 60 

< F. yedi, sayı adı 
h. 63b 210 

< F. hem, birlikte, beraber 
h. 61b 70, 62b 110, 62b 130, 62b 140, 63a 170, 
63b 185, 63b 200 
< F. hemen, deıhal 
h. 61a 60 
< F. daima 
h. 61b 90, 62b 135 
< F. her, 
h. 60b 30, 62a 100, 62a 105, 62a 120, 62b 145, 
62b 150, 63a 170, 63a 180, 6eb 185, 63b 200, 
63b 210, 64b 270, 64b 275 

< F. asla 
h. 61b 90, 62a 110 
< A. hava 
h.-ğa 63b 200 
h.-da 63b 200 
h.-dağı 63a 180 
< A. havai 
h. topları 63b 200 
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hırsün 

hiç 

himmet 

hisâb 

hişâr 

lıoş-hâl 

lıudâ 

h umret 

huzür 

hücûm 

hüner-pişe 

hüsn 

< F. sırtlan 
lı. (lokma-i gürg ü h.) 64a 255 
< F. hiç 
h. 60a 15, 62a 115, 63a 180 
< A. himmet, gayret 
h. 63b 195 
h. (bâ-h.) 63b 190 
< A. hesap 
h. san 63b 215 
< A. kale, hisar 
h. 64b 270 
< F. -)- A. hali vakti yerinde 
h. 61b 80 
< A. Allah, Tanrı 
l.ı.-yı lem-yezel 64b 270 
< A. kızıllık 
h.-din 60a 5 
< A. huzur, yan, nezd 
h. 61a 50 
< A. hücum 
h. kıl- 62b 150 
< F. hünerli 
h. (civânân-ı lı.) 62a 110 
< A. güzellik, iyilik 
lı. ü letafet  60b 25 

ışa 

— I — 

< A. yatsı vakti 
ı. (şalat-ı ı.) 60a 10 
ı. -nıng (şalat-ı.) 60a 5 

- t -

imek yardımcı fiili 
i.-ken 63a 170 

bkz. ir-
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i.-mes 64b 275 
i.-mesdür 61b 95 
Rus Çarı IV. İvan 
i.-ı bî-imân 61b 80 
i. 61b 95 
< A. ibaret, -dan meydana gelmiş 
ci.-dir 60a 5 
< A. oğul 
i. (han i.-Ihan) 61b 90 
İÇ 

i.-ide 63a 170, 63a 175, 63a 180 
i.-inde 63a 175 
içmek 
i.-edürler (aş i.) 61b 90 
i.-ip 61a 60 
içeride 
i. 62a 115 
< A. kuşatma 
i. iyle- 61b 85 
ikisi 
;.-din 641) 275 
iki, sayı adı 
i. 63a 155, 64a 230, 64a 255 
< A. memleket 
i. 60a 5 
< A. Tanrıya ait, ilahi 
i. 62b 135 
elçi 
i. boyla 60a 15 
ile 
i. 62a 105 
< A. yapma, meydana getirme 
i.-din 60b 35 
< A. iki imam 
i. 60a 5 
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inayet 

ın-

< F. bu 
i. 61b 75 
< A. yardım 
ci.-i rabbü'l-'âlemîn 60a 15 
inmek 
i.-er 63b 205 
i.-ip 63b 205 

IT-

r-şiken 

iskender 

iskender-dirâyet 

iskender-

islâm 

işneyn 

iste-

iştiğâse 

i. kişi 63b 195 
imek yardımcı fiili 
i.-ür 60a 5, 61b 90, 62a 100, 62a 120 
i.-di 63a 170, 63a 185, 63b 200, 63b 215, 64a 
240, 64a 245 
i.-diler 63a 155 
i.-diler (-ar/-Ur i.) 60a 1,5 61a 55, 63a 175 63b 
190, 64a 220, 64a 255 (-ıp i.) 63a 170 
i.-dingiz (-GAy i.) 63a 175, 63a 180 
i.-dük (-ur i.) 64a 220 
i.-se (-di i.) 60b 20, 61a 60 
i.-seniıîg 63a 180 , 
>.-mesdür 63b 215, 64b 270 
İskender 
s.-i 62a 110 
İskender gibi zeki 
i. 62b 135 
İskender gibisini kıran 
i.-lerni 62a 100 
< A. İslam 
i. 60a 10, 62a 110 
i.-nı (cünud-ı mesud- ı i.) 61a 50 
< A. iki 
i. (gânî-i i.-i şeyâtîn) 61b 80 
istemek 
i.-p 62b 130 
< A. yardım isteme 
i. 62b 130 
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ıstışâret 

'isyan 

İŞ 

işik 

lişret 

işi-t-

it-

ittifâken 

ittihud 

iyle-

< A. fikirleşmek 
i.-i cakl-ı fa'âl  63b 190 
< A. isyan 
cİ.-ı 64b 280 

İŞ 
i. 63b 195 
i.-nirig 63b 215 
kapı 
i.-ini 60b 40 
< A. eğlence 
ci.-dür (câ-yı i.) 61b 85 
işitmek, duymak 
i.-ip 61a 55 
etmek 
i.-ip 61b 70, 61b 75 
< A. tesadüfen 
i. 61a 55 
< A. birlik 
i.-ı vedâd 60b 40 
etmek, eylemek 
i.-gey 60b 30 
i.-p 61a 55, 61b 75, 61b 85 
i.-gen 61b 65 
ev 
i.-ni 63b 190 
i.-i 60b 20 

kabr 

kaç-

kader 

— K — 
< A. mezar, kabir 
k.-ide 60b 40 
kaçmak 
fc.-ıp  61b 70 
k.-ıp iken irdi 63a 170 
< A. kader 
k. (kazâ ve k.) 61a 55, 63b 205 
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kâfir 

kâfir-küş 

kaPa 

kal-

kamer 

I 

kâmkâr 

karangğu, 

karart-

karirı 

kar şu 

kasriyye 

kaş 

kail 

kavm 

kayıt-

< A. kafir,  inkar eden 
k.-i bi-din 61b 80, 64a 220 
k.-lerni 62b 155 
< A. -f-  F. kafir  öldüren 
k.-m 60b 45 
< A. kale 
k.-nııîg 64a 255 • 
kalmak 
k.-mış 61b 90 
k.-up 63a 175 
k.-mas irdi 63b 190 
< A. ay 
k. 60a 5 
k.-ğa 60a 5 
< F. bahtiyar, mutlu 
k. (balıâdırân-ı k.) 62b 150 
karanlık 
k. 63a 175 
karartmak 
k . - ı p 61b 70 
< A. yakın 
k. 60a 15, 641 250 
karşı 
k. tur- 63a 155, 64a 230 
< A. zorlama, itme 
k. (kuvve-i k.-i muharrike) 63b 200 
k.-si (kuvve-i k.) 63b 205 
yan, nezd, taraf 
k.-ıda 60a 5, 62a 100, 62a 110 
< A. öldürme, kati 
k. iyle- 61a 55 
< A. kavim, insan topluluğu 
k.-ğa 60a 10 
dönmek 
k.-tı 64b 265 
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kaza 

kozan 

keç-

kel-

keltür-

kemâl 

kem 

kerek 

kerem 

kerime 

kes-

kesh 

kevâkib 

kez 

kıl 

< A. kaza, kader 
k. ve kader 61a 55, 63b 205 
k- (rızâ boynmı k- koluna sun-) 61a 60 
Kazan şehri 
k- (belde-i mahrüsa-i k-) 60a 15, 61b 85 
k. 61b 85, 61b 90, 63a 170 
k.-dın 61b 90 
geçmek 
k.-er irdi 61a 55 
gelmek bkz. kil-
k.-ip (hareketke kel-) 62b 145 
getirmek 
k.-ür irdiler 61a 55 
< A. son derece 
k.-i kurb 60a 5 
< F. eksik 
k. 62a 115 
k.-i 62b 140 
gerek 
k. 61b 75, 63b 195 
< A. cömertlik 
k. (ricâ vü k.) 64b 275 
< A. ayet 
k. (âyet-i k.) 62a 125, 64a 250 
k.-i (âyet-i k) 61 50, 64a 250 
kesmek 
k. 64b 275 
< A. çalışıp kazanma 
k. (ümmîd-i k.-i hayâtlık) 61a 60 
< A. yıldızlar 
k.-i şâbitât 63a 180 
kez, defa 
k. 62a 110 
kıl 
k.-m 64b 275 
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kılmak 
k.-salar 62b 150 
k.-ıp 60b 35, 60b 40, 61b 85, 62b 130, 62b 155, 
63a 175, 62b 130 
k.-ğan ne 64a 150 
k.-ur irdiler 60a 15 
k.-dı irse 61a 60 
k.-ıp irdiler 63a 170 
k.-ğay irdingiz 63a 180 
k.-mağaylar 64b 280 » 
kırmak 
k.-dılar 64a 250 
< A. kıta 
k. 60b 30, 60b 35, 62b 145, 64b 265 
< A. muharebe, savaş 
k. (şimşir-i k.) 60b 45 s 

kızarmak 
k.-ıp 61b 70 
< F. ki edatı 
k. 60b 30, 63b 185 
gece 
k. 60b 35 
k.-lerde 63a 175, 63a 180 
k.-ler 63a 180 

kiçgine küçücük 
k. 63a 175 

kil- gelmek bkz. kil-
k.-iş barış kıl- 60a 15 
k.-ip 61b 85, 185 
k.-gey 61b 95 

kiliş geliş, gelme 
k. barış kıl- 60a 15 

kini ki bağı; kimse 
k. (bağ) 60a 5, 60b 30, 61a 50, 61a 55, 62a 95, 
62a 105, 62a 120, 62b 145, 63a 170, 63a 175 63a 
180, 63a 185, 63b 190, 63b 200, 63b 205, 64a 

(ıal-

Itır-

kıfa 

kıtal 

lazar-

ki 

kire 
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kim irse 

kişi 

kit-

kiy-

kol 

kon-

koy-

kök 

köriğül 

kör-

kötür-

küh 

küh-pâre 

220, 64a 240, 64a 250, 64a 255, 64b 2 
k.-ni (her k.) 64b 270 

kimse 
k.-nirig 63a 180 
kişi 
k. 62a 110 
k.-ge 63b 195 
gitmek 
k.-me 62a 95 
giymek 
k.-mek 64b 270 
el 
k.-una 61a 40 
k.-una (rıza boynını kazâ k. sun-) 61a 60 
k.-ıda 62a 110 
k.-undm 61a 60 
konmak, yerleşmek 
k.- d dar 61b 85 

koymak 
k.-up 63a 175 
k.-upan 62 a 100 

gök 
k.-deki 61b 70 
k.-lerdeki 63a 180 
gönül 
k.-üne 61b 75 
görmek 
k.-se 62a 105 
götürmek 
k.-üp 61a 50 
< F. dağ 
k. u beyâbân 61b 75 

< F. dağ parçası 
k.-i irdi 63b 200 
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kul muhammed 

kurb 

kurğaşın 

kurşa-

kuşür 

kuş 

kutb 

kutbu'l-aktâb 

kuvve 

kuy. 

kusıcak oğlan 

küffcir 

kükürd 

seyyid Kul Muhammed Seyyid, kişi adı 
k. 62a 125 
< A. yakın olma, yakınlık 
k.-ıdın (kemâl-i k.) 60a 5 
kurşun 
k.-dın 63a 175 
kuşatmak 
k.-p 63a 175 
< A. kusur 
k.-ı (Cacz u k.) 64b 280 
kuş 
k. 63b 200 
< A. kutup 
k.-ı şimâl 60a 5 

< A. kutupların kutbu, Allahın kendisine tasar-
ruf  kudreti vermiş olduğu veli 
k. 62a 125 

< A. kuvvet, güç 
k.-i kasriyye 63b 2000 
k.-i kasriyye-i muharrike 63b 200 

dökmek 
k.-up 63b 185 
Kuzıcak Oğlan, kişi adı 
k. 62a 105 

< A. kafirler 
k.-ı bed-kîş 61a 50 
k. (leşker-i k.) 62a 120 
k.-ı tebeh-kâr 62b 150 
k.-ı bed-kîş u hatâ-endış 64a 250 
k.-ı siyeh-kâr 64a 255 
k. 60a 10, 60a 15, 60b 20, 61b 80, 62a 105 
k. san yüzlen- 62b 130 
k.-nııîg 63a 170 

kükürt 
k.-ler 63a 175 
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kün 

kiirıdüz 

lâ-yenkatic 

lâyık 

lehm-nâk 

lem-yezel 

leşker 

letafet 

U'vnlıik 

lokma 

mağfiret 

mağfur 

A. MELEK Ö Z Y E T İ N 

gün 
k.- 62b 140, 64a 240, 64b 265 
k.-din 62a 95 
k.-ide 63b 195 
gündüz 
k. 60b 35 

— L — 

< A. durmadan, aralıksız 
1. 64b 260 
< A. açık, aşikar 
I. u müberhen 60a 5 
< A. -f-  F. bastıran, yutan 
1. 63b 220 
< A. baki (Allah için) 
1. (hudâ-yı 1.) 64b 270 
< F. asker 
1. 61b 70, 61b 80, 63a 155, 64a 220, 64a 230 
1. (pişvâAyı İ.-i melâ'in) 61b 80 
İ.-i enbûh-ı girân-seng-i bisyâr 61b 80 
İ.-i küffâr  62a 120 
İ.-i tebeh-kâr-ı malızül 64b 265 
l.-ide 63a 170 
< A. letafet,  hoşluk 
1. (hüsn ü 1.) 60b 25 
< A. lahikalar, ekler 
l.-ları 62b 140 
< A. lokma 
İ.-i gürg ü hırsân 64a 255 

— M — 

< A. Allah'ın yarlıgaması 
m. 61a 60 
< A. yarlıganmış 
m. 60a 20, 62a 125 
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mağmum, 

ınâh 

mahal 

mahkûk 

mafrrüsa 

mahşer 

mahsûl 

I 

mahzun 

makhür 

mâl 

maHûme 

mamay bik 

ma na 

mantûka 

manşıır 

< A. gamlı, kederli 
m. u malız ün 61b 65 
< F. ay 
m.-ı tâbân 61b 70 
< A. yer 
ııi. 64b 275 
< A. sökülmüş, kazınmış 
m. 64a 250 
< A. büyük, şehir 
m.-i dârü'l-islâm-ı kazan-ı hamiyyet 60a 10 
m. (belde-i m.-i kazan) 60a 15, 61b 80 
< A. mahşer 
m. 64a 245 
< A. perişan 
m. (leşker-i tebeh-kâr-ı m.) 64b 265 
< A. mahzun, hüzünlü 
m. (mağmüm u m.) 61b 65 
< A. mağlubolmuş, yenilmiş 
m. 64b 265 
< A. mal 
m. 61b 70 
< A. belli, bilinen 
m.-de (evkat-ı m.) 60a 5 
Mamay Bay, kişi adı 
m. 62a 95 
< A. bayındır 
m. (şehr-i m.) 61b 90 
< A. mana 
m.-ti 62b 125, 64a 250 
m.-sın 60b 35 

< A. söz, söylenilmiş 
m.-sınça 63b 210 

< A. bakılan, baeğenilen 
m.-ı nazar 64b 275 

r 
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mahreke 

mazbut 

mazmun 

ma1 zül 

meded 

tnedîde 

mefhûm 

nıefkük 

nıpftüh 

nıeger 

mekrülı 

mekrümet 

melüik 

melâHn 

melik 

meHün 

< A. savaş meydanı 
m.-siniriğ 62a 110 
< A. ele gekirilnıiş 
m. 63a 175 
< A. inana, kavram 
m.-ı şerifi  61a 50 
ııı.-ıdın 60b 25 
< A. azledilmiş 
m. 64b 265 
< A. yardım, medet 
m. 60a 15, 62b 130 
< A. uzun 
nı. (müddet-i m.) 61a 55 
< A. sözden çıkarılan mana, mefhum 
m.-ıdm 62a 125 

< A. sökülmüş, çıkarılmış 
m. 64a 255 
< A. fethedilmiş,  açılmış 
m. 60b 40 
< F. meğer 
m. 60a 15 
< A. iğrenç 
m. ((asker-i m.) 61B 80 
< A. kerem, izzet 
m. (ecnâs-ı m.) 61a 50 
< A. melekler 
m. 64a 250 
m.-ler 60a 15 

< A. melunlar, 
m. |(pişvâ-yı leşker-i m.) 61b 80 

< A. melik, hükümdar 
m. (be-istiğanet-i m.-i müte'âl) 63b 190 

< A. lanetlenmiş 
m. 61b 95 
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memleket 

me'mür 

menfcfat 

mensüb 

merbut 

nıerd 

merdârı 

merd-efgen 

merdüd 

merg 

merhüm 

mesdûd 

meslûd 

meşgul 

mesnevi 

< A. memleket 
m. 60a 15 
nı.-nirig 62 95 
< A. emrolunan 
m. bol- 60b 20 
< A. menfaat 
m. 64b 275 
< A. mensup 
m. irür 60a 5 
< A. bağlanmış, bağlı 
m. 63a 175 

< F. mert, yiğit 
m.-i dilâver 63b 195 
< F. mertler, yiğitler 
m.-ı seng-âzmây 62a 95 
< F. yiğit yıkan 
m. ü civânân 62a 95 
< A. kovulmuş 
m. 64b 265 
< F. ölüm 
m. 61b 75 
< A. merhum 
m. 60a 20, 62a 95, 62a 125 
< A. kulaklar 
m.-i şerif  61a 55 
m.-leriğa 64a 250 

< A. kapanmış, kapalı 
m. kıl- 60b 40 

<• A. mesut, bahtiyar 
m. (ciinüd-ı m.-ı islâm) 61a 50 

< A. meşgul 
m. bol- 64a 230 

< A. nazım türü, mesnevi 
m. 63a 155 



39 A. MELEK ÖZYETGİN 

meydân 

meyi 

mı nğ 

minval 

mulâvenet 

muhakkak 

muhalefet 

muharebe 

muharrike 

muhasara 

muhkem 

muHn 

mukütele 

muktezâ 

munııîg 

< A. meydan 
m. 62a 100 
m.-ımng 62a 105 
m.-ıda 61a 50 
< A. ıneyil, akış 
m.-i tabî'i 63b 205 
< A. mısra 
m. 60a 10, 64a 240 
bin 
m.-de 63b 215 
< A. tarz, yol, suret 
m. 61a 55 
< A. yardım 
m. 60a 15, 62b 130 
< A. muhakkak, kesin 
m. 63a 1-70 
< A. muhaliflik,  muhalefet 
m. 60b 40 
< A. savaşma, muhabere 
m. 62b 155, 63a 155, 64a 230 
/ 

< A. harekete geçiren 
m. (kuvve-i kasriyye-i m.) 63b 200 
< A. kuşatma 
m. kıl- 61b 85 
< A. sağlam, sağlam kılınmış 
m. 63a 175 

< A. yardımcı 
m. (nasır u m.) 60a 15, 64a 250 

< A. birbirini öldürme, savaş 
m. 62b 155 

< A. lazım gelmiş, icabına göre 
m.-sınça 60a, 15, 60b 20, 61a 60, 62b 130, 64a 250 

bunun 
m. 61b 90, 64b 260 
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mıınşif 

rnurâd 

mustafavi 

muHerif 

m utta şif 

muttasıl 

mübarek 

müberhen 

milbâriz 

mücâdele 

miidârâ 

müddet 

müfettin 

mü fsi  d 

müheyya 

mülâhaza 

< A. insaflı 
m.-dür 64b 280 
< A. arzu, dilek 
m.-m 63b 195 
m.-ığa 64b 280 
< A. Hz. Muhammed Mustafa'ya  ait 
m. 60b 25 
< A. kendi kusurlarını itiraf  eden 
m.-dür 64b 280 
< A. kendisinde bir basıf  bulunan 
m. 64b 280 
< A. ulaşan, kavuşan 
m. turur 60a 10 
m. (rüz-ı m.) 64b 260 
< A. kutlu, mübarek 
m. 60b 45 
< A. delil ile ispat edilmiş 
m. (lâyıh u m.) 60a 5 
< A. düğüşen, güreşen 
m.-ler 62a 100 
< A. mücadele 
m. 63a 155 
m.-ge 64a 230 
< A. dost gibi görünme 
m. 60a 15 
< A. müddet, zaman 
m.-i medide 61a 55 
< A. fitne  düşüren 
m.-i felek-i  zer-nigâr 61b 80 
< A. bozan 
m.-i rüzgâr 61b 80 
< A. hazır 
m. kıl- 62b 130 
< A. iyice düşünme 
m. kıl- 60b 35 
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mülkî 

mümkün 

münâdî 

mürâselet 

müslimân 

müstahkem 

müstaHd 

müşerref 

müşrik 

mütelâl 

mütehayyir 

\ MEIFK ÖZYETGİN 

< A. ülkeye ait. 
m. irür 61b 90 
< A. mümkün 
m. imes 64b 275 
m. irmesdür 63b 215 
< A. tellal, müezzin 
m.-sining 61a 55 
< A. haberleşme 
m. 60b 40 
< A. müslüman 
m.-larnırîg 64a 250 
< A. istihkam edilmiş 
m. 63a 175 
< A. istidatı olan, kabiliyetli 
m. bol- 61b 75 
< A. şereflendirilmiş 
m. irdiler 63a 155 
< A. Allah'a ortak koşan, müşrik 
m.-ler 60b 30 
m.-i bâ-kibr ü kîn 611» 80, 64a 220 

< A. yüce 
m. (be-istiğâııet-i melik-i m.) 63b 190 

< A. şaşmış, hayrete dğşmüş 
m. 63a 220, 64a 220 

nâ-gehân 

nâm-dâr 

nârıhı bik 

nasır 

— N — 

< F. ansızın, birden bire 
n. 61b 75 
< F. ünlü, şöhretli 
n. (dilâverân-ı n.) 62b 150 
Narıhı Bey, kişi adı 
n. 62b 150 
< A. yardım 
n. u mu'în 60a 15, 64a 250 
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nazır 

ne 

ne 

nebevi 

nebire 

neft 

nemrüd-hey"'et 

nesi 

neş'e-nâk 

neşr 

niçük 

nida 

nokta 

nur lall mirza 

< A. bakış, ııazar 
n.-ları (manzür-ı n.) 64b 275 
< A. bakan ve gözeten 
n. (hâzır ve n.) 62b 130 
ne bkz. ni 
n. süd 61b 75 
ne kuvvetlendirme edatı 
n. (kılğan n.) 64a 225 
< A. Hz. Peygambere ait 
n. (hadis-i n.) 60b 20, 6Qb 35 
< A. torun 
n.-si 62a 125 

< F. neft  yağı 
n.-i sepkl 63a 175 
< A. nemrut heybetli 
n. 61b 80 

< A. nesil 
n.-i seyyidü'l-mürselîü 62a 125 

< A. F. neşeli 
' n. 62b 130 

n. bol- 62b 130 

< A. kıyamette bütün insanların bdirilmesi 
n. irdi (haşr u n.) 64a 250 

ne bkz. ne 
n. çaklı 61b 90 

nasd 
n. 61b 95 

< A. nida 
n.-sı 61a 55 

< A. nokta 
n. 63b 200 
Nur Ali Mirza, kişi adı 
n. 62a 95 
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nuşret < A. yardım 
n. (feth-i  n.) 62b 135 
n.-ni (tâc-ı n.) 62a 100 

— O — 

oğul oğul 
o.-ı (oğb) 62a 95, 62a 125 

ok ok 
o. 60b 30, 62a 120 
o.-ıdııı 63b 205 

ol o 
o. 60a 10, 60a 15, 61a 50, 61b 80, 62a 110, 62b 
130, 62b 135, 62b 150, 63a 170, 63a 175 63a 180, 
63b 190, 63b 200, 63b 210 
o. turur 64b 275 

ol- olmak krş. bol-
o.-sa 60b 40 
o.-ğusıdır (emn o.) 60b 40 
o.-masa 60b 40 

on on 
0. 64a 240 

on altı on altı, sayı adı 
o, a. 64b 260 

on bir on bir, sayı adı 
o.b. 63a 170 

on biş on beş, sayı adı 
o.b. -inçi 64b 260 

ot ateş 
o.-nı 63b 185 
o.-ğa 63b 190, 63b 195 

otluğ ateşli 
o. 63a 170, 63a 180 
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öl-

ölüm 

öt-

ötrü 

oz 

pâdişâh 

pâytaht 

perveriş 

pinhân 

pişe 

pişvâ 

polad bik 

— O — 
ölmek 
ö.-üp 64a 255 
ö.-mes 61b 75 
ölüm 
ö.-nirig 61b 65, 61b 70 
ö.-ni 61b 70 
ö.-din 61a 65 
ö.-dür 61b 65 
< A. ömür 
lö.-ide 62a 110 
geçmek 
ö.-er irdi 63b 210 
dolayı 
ö. 61b 75 
öz, kendi 
ö. 62b 140 
ö.-i başla- 61b 80 
ö.-lerin 62b 150, 63b 190 

_ p _ 

< F. padişah 
p. 60a 20 
p.-ları 60a 15 
< F. baş şehir 
p. 60a 10 
< F. himaye 
p.-ide 60a 5 
< F. gizli 
p. bol- 61b 70 
< F. sanat, meslek 
p.-sininğ 62a 105 
< F. önder, reis 
p.-yı leşker-i melâ^n 61b 80 
Polad Bey, kişi adı 
p.-ning 62a 95 
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rabbiı' Z-c âlemin 

rahmet 

raHyyet 

râst 

recâ 

refâhiyyet 

reh-nümün 

rezm 

rızâ 

rızk 

rıljlet 

risâlet-penâhl 

rişte 

riyazet- âşâr 

rüh-efzâ 

— R — 
< A. Alemlerin Rabbi 
r. (cinâyet-i r.) 60a 15 
< A. acıma, esirgeme 
r. 61a 60 
< A. bir hükümdarın idaresi altında bulunan 
halk, teba 
r. 60a 15 
< A. doğru 
r. kd- 63a 175 
< A. rica 
r. vü kerem 64b 275 

< A. bolluk, rahatlık 
r.-i 60a 15 
< F. yol gösteren, kdavuz 
r.-ı 62a 95 

< F. savaş 
r. 62a 115 
< A. razı olma, memnunluk 
r. (r. boynını kazâ kolına sun-) 61a 6ng 

< A. rızık 
r. u şevâb 60b 40 

< A. göç, göçme 
r. 61a 60 

< A. + F. risaletin kendisine istinad ettiği Hz. 
Muhammed 
r. (hazret-i r.) 62b 130 

< F. ip, iplik 
r.-sini 60b 40 

< A. riyazetli 
r.-larnı 62a 125 

< A. -f  F. canhlık veren 
r.-sı (şadâ-yı r.) 64a 250 

I 
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rüh 

ruşen 

ruz 

rüzgar 

rüstem 

rüstem-mişül 

rüsül 

< A. ruh 
r.-ı 62b 130 
r.-ıdın 62b 130 
< F. aydın, parlak 
r. (vâzıh u r.) 60a 5 
< F. gün 
r.-ı muttaşd 64b 260 
< F. zamaD, devir 
r. (müfsid-i  v.) 61b 80 
r.-dın (şahîfe-i  r.) 64a 250 
İran mitolojisinin kuvveti ile meşhur efsanevi 
kahramanı, Rüstem 
r. 62a 115 
< F. + A. Rüşteme benzer 
r. 62b 135 
< A. peygamberler 
r. 62b 130 

şâbit 

Sâbitât 

şadâ 

sâdık 

?af 

şaf-der 

şafiyye 

< A. sabit 
s. 63a 170 
< A. gezegenler 
s. (kevâkib-i s.) 63a 180 
< A. sada 
ş-yı rüh-efzâ  64a 250 
ş.-sını 61a 55 

< A. hakiki 
ş. (şubh-ı s.) 60a 10 

< A. saf,  sıra 
ş. 62a 100 

< A. -f-  F. düşman saflarını  yaran yiğit 
ş.-i 62a 105 

< A. saflık 
ş.-i (zamâyir-i ş. erbâb-ı ulu'l-ebsâr 60a 5 
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sağışsız 

şâkib-devlet 

şâlf,ib-hazan 

şalylfe 

sâ'ika 

sâjfl 

sakla-

şalât 

şalavât 

sal-

saltanat 

san 

şânl 

saniyen 

sansız 

sarğay-

sayısız 
s. 61a 55 
< A. devlet sahibi 
s.-lernirîg 64b 275 
Kazan şehrinin sahibi 
ş. 62a 95 

< A. sayfa 
s.-i rüzgâr 64a 250 

< A. \ ıldırım 
s.-i âsmânı 63a 215 

< A. saki 
s.-si 61a 60 
saklamak 
s.-sa 64b 270, 64b 275 
s.-mas 64b 275 
< A. namaz 
s.-ı <ışâ 60a 5, 60a 10 
s.-ı fecr  60a 5 
< A. namazlar 
s.-ı hamse 60a 5 
bırakmak 
s.-ıp 63a 175, 63a 180, 63a 
< A. saltanat 
s. 64a 220 
sayı 
s. (hisâb s.) 63a 215 
< A. ikinci 
s.-i işneyn-i şeyâtîn 61b 80 

< A. ikinci olarak 
s. 60a 20 
sayısız 
s. 61a 55 
sararmak 
s.-ıp 61b 70 
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sarı 

sarsar 

sat-

şavâb-endlş 

sa^y 

saye 

sebla 

sebeb 

segân 

sekiz yüz minğ 

semender 

sepid 

serây 

seretân 
» 

ser-gerdân 

ser-hâd 

-a doğru 
s. (küffâr  s. yüzlen-) 62b 130 
< A. şiddetli, gürültülü rüzgar 
ş.-dın (bâd-ı ş.) 63b 205 
satmak 
s.-ıp 61b 90 

* 

< A. doğru düşiİDceli 
ş.-lerni (dilâverân-ı ş.) 62a 110 
< A. oruç 
ş. 60b 35 
< A. gayret 
s. u taleb 61a 45 

< F. gölge 
s.-si 62a 115 
< A. yedi 
s.-dm (ekâlim-i s.) 60a 5 
< A. sebep 
s.-din 60a 10, 60a 15, 61b 75 
< F. köpekler 
s. (tucme-i s.) 64a 255 
sekiz yüz bin, sayı adı 
s.y. m. 61b 80 

< F. ateşte yaşayan bir masal hayvanı 
s. 63b 190, 63b 195 
< F. beyaz 
s. (neft-i  s.) 63a 175 
< F. saray 
s.-ı sürür 61a 60 

< A. haziran ayı 
s.-da (evâil-i s.) 60a 5 
< F. şaşkın, perişan 
s. 63a 175 
< F. + A. sınır 
s.-iğa 60a 10 
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server 

şevâb 

sevin-

seyyârât 

seyyid 

seyyid ata 

seyyidiVl-mür  selin 

sığm-

sındır-

siyeh-kâr 

sok 

soıîg 

sonğra 

söndür-

su 

< F. baş, reis 
s.-i 62a 110 
< A. sevap 
§.-ı cezıl 60b 40 
§.-ı (rızk u ş.) 60b 40 
sevinmek 
s.-üp 61b 80 
< A. gezegenler 
s.-larnı 63a 180 
< A. seyyit 
s.-nirig 62a 125 
Seyyid Ata, kişi adı 
s. 62a 125, 62b 130 
< A. Hz. Peygamberin soyundan gelenler s. 
s. (nesl-i s.) 62a 125 
sığınmak 
s.-ıp 62b 130 
kırmak 
s.-ıp 62b 155 
< F. günahkar 
s. (küffâr-ı  s.) 64a 255 
sokmak 
s.-up 61a 50 
son, sonra 
s. 62a 95 
sonra 
s. 63b 205 
söndürmek 
s.-gey 63a 185 
s.-se 63b 185 
s.-üp 63b 185 
s.-ür irdiler 63b 190 

su 
s. 63b 185 
s.-ga 63b 195 
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subh 

süd 

şüfiyân 

sultân 

sun-

şuret-pezîr 

süngü 

sürür 

sütün 

< A. sabah 
ş.-ı sâdık 60a 10 
< F. fayda 
s. (ne s.) 61b 75 
< A. sufiler 
s.-ı riyâzet-âşâr 62a 125 
< A. sultan 
s. 61b 75 
sunmak, uzatmak 
s.-up (rızâ boynını kazâ kolma s.) 61a 60 
< A. -f-  F hasıl olan, meydana çıkan 
s. 64a 250 
süngü 
s.-lerin 62b 155 
< A. sevinç 
s. (evâl-ı behcet ü s.) 61a 50 
s.-ğa 61a 60 
< F. sütun 
s.-ı 62a 95 

şafak 

şebâne 

şehadet 

şehr 

şems 

— Ş -

< A. şafak 
ş. 60a 5 

< F. gece 
ş. 64b 260 

< A. şehitlik mertebesi 
ş. 60b 25, 62b 140 

< F. şehir 
ş. 62b 140, 63a 180 
ş.-i ma'mürî 61b 90 
ş.-ning 60a 15, 61b 85 
ş.-i 61b 85, 61b 90, 61b 95, 62a 95 

< A. güneş 
ş.-i dırahşân 61b 70 
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şerbet 

şerif 

şerife 

şerifi 

şeyâtin 

şimdi 

şimşir 

şicr 

< A. şerbet 
ş.-ini 61a 60 
< A. kutsal 
ş.-idin (mazmün-ı ş.) 61a 50 
ş.-leriğa (mesâmif-i ş.) 61a 55 

< A. mübarek, kutsal 
ş. (âyet-i ş.) 62a 125 

Şerifi,  kişi adı 
ş. 61b 75, 62a 95 

< A. şeytanlar 
ş. (şânî-i işneyn-i ş.) 61b 80 

< A. kuzey 
ş.-iğa (kutb-ı ş.) 60a 5 

< F. kılıç 
ş. 60b 30, 62a 105 
ş.-i kıtâl 60b 40 
ş.-in 62a 100 
< A. şiir 
ş. 60a 15, 60b 45, 62a 100, 62a 105, 62b 135, 
63b 190, 63b 205, 63b 210, 64a 225, 64a 235, 
64b 260 

tacölâ 

tabaca 

tâbdn 

tabiH 

tâc 

< A. Tanrı adından sonra zikredilen saygı sözü 
t. (Allah t.) 60b 40 
t. (Hak t.) 61a 60 

< A. kat, tabaka 
t.-ı zemîn 63b 210 

< F. parlak 
t. (mâh-ı t.) 61b 70 

. < A. tabii 
t.-si (meyl-i t.) 63b 205 
< A. tac 
t.-ı nuşret 62a 100 
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tahkik 

tahminen 

takı 

taleb 

tanı-

tap-

tabul-

taraf 

taşarruftât 

taş 

tavr 

tayyibe 

tebeh-kâr 

temannâ 

temür 

< A. doğ ru olup olmadığını araştırma, tahkik 
t.derdin (erbâb-ı t.) 64b 275 
< A. tahminen 
t. 61b 80, 63a 170 
dahi, de krş. daljı 
t. 60a 5, 60a 10, 62a 105, 62a 110, 62a 125, 
62b 135, 62b 140, 63a 180, 63b 200, 64b 275 
< A. talep, isteme 
t. (sacy u t.) 61a 45 
tanımak 
t.-mas 64a 220 
bulmak 
t.-ar 63b 195 
t.-sa 60b 25, 62b 140 

bulunmak 
t .-mas 60a 5, 61b 90 
t.-mas irdi 64b 255 
< A. taraf,  yön 
t.-dın 60a 15 
< A. tasarruflar 
t.-lar (ecnâs-ı t.) 63a 170 
taş 
t.-ı 63a 200 
t.-ığa 63b 170 
< A. tavır, hal 
t.-ıdın 6İa 60 
< A. iyi, güzel 
t. (belde-i t.) 60a 10 
< F. mahveden 
t. (küffâr-ı  t.) 62b 150 
t. (leşker-i t.-ı muhzül) 64b 265 
< A. temenna, dilek 
t.-sıdın 61a 60 
demir 
t.-ler 63a 170 
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ten 

tepren-

teşrifât 

tevabic 

tevatür 

tevfik 

tılsımât 

tış 

ti-

tig 

tigin 

tik-

tiriglik 

titre-

tizgün 

tlzrak 

tobra 

< F. ten, vücut 
t.-deki 61a 65 
debrenmek, hareket etmek 
t.-ip 62b 145 
< A. teşrifler 
t.-ı 63a 155 
< A. bir kimsenin hizmetinde bulunanlar 
t. 62b 150 
<A. bir haberin ağızdan ağıza dolaşarak, yayılması 
t. (ber-sebîl-i t.) 63a 170 
< A. tevfik 
t.-lerdin (eshâb-ı t.) 64b 275 
< A. tılsımlar 
t. (envâ'-ı t.) 63a 170 . 
dış -
t.-ıdm 63a 175 
demek bkz. di-
t.-yü 60b 40, 61a 50, 61a 60, 61b 65, 62a 120 
63a 180, 63 
gibi 
t. 61b 90, 63b 190, 64a 220, 64b 260 
gibi 
t. 60a 5, 63b 190, 63b 200, 64a 245 
dikmek 
t.-küsidür 61a 60 

• hayat 
t. 61a 60 
titremek 
t.-yür 61a 65, 61b 70, 61b 75 
d'zgin 
t.-ini 61a 45 

' < F. + T. daha çabuk 
t. 63b 205 
torba 
t.-sı 63a 170 
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tok-

top 

topçı 

töben 

tört 
tu'nıe 

tur-

tut-

tüfekçe 

tüfeng 

tüken-

tündrak 

tüş-

vurmak, dövmek 
t.-up 63a 175 
top, silah 
t. 63a 170 
t.dar 63b 200 
t.-larnıng 63b 170, 63a 215 
t.-lan 63b 200 
topçu 
t. 63a 170 
aşağı 
t. 63b 205 
dört, sayı adı 
< A. lokma' 
t.-i segâ 64a 255 
yardımcı fiil,  durmak, krş. ir-
t. (ol 1. kim) 64b 275 
t.-ur 60a 5, 60a 10, 62a 100 
t.-up 64a 230 
t.-dılar 63a 155 
t.-ur irdi 62a 100, 62a 110, 62b 135, 62b 140 
tutmak 
t.-uş 60b 35 

tüfekçe 
t.-ler 63a 175 

< F. tüfek 
t. (bâ-top u t.-i bl-şümâr) 61b 80 
t. 62a 120 
t.-lerge 63b 215 . 

tükenmek, bitmek 
t.-gen 63b 205 

< F. + T. daha sert 
t. 63b 205 
düşmek 
t.-ti 63a 180 
t.-se 63b 210 
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tuz-

t.-gendin 61b 75 
t.-üp 60a 10 
t.-er irdi 63a 180 
yapmak 
t.-üp 60b 40 

uç-

uçkun 

uluğlığ 

ulu'l-ebsâr 

uşol 

uruş 

uçun 

iimmld 

ümmld-nâk 

— U — 
uçmak 
u.-up 63b 200 
kıvılcım 
u.-larnı 63a 180 
büyüklük 
u.-ı 63a 170 
< A. basiret sahipleri 
u. (zamâyir-i şafiyye-i  erbâb-ı u.) 60a 5 
ümit etmek 
u.-up 60b 40, 61a 60 
su 
u. 61b 95 
vurmak 
u. urlar 62a 105 
vuruş, çarpışma 
u.-lar 64a 240, 64b 260 

- Ü -

için 
ü. 60a 15, 60b 30 
< F. ümiı 
ü.-i eltâf  64b 275 
ü.-i kesb-i bayatlık 61a 60 
ü.-ide 60b 30 
ü.-i 62a 95 
ü.-iyle 60b 35 
< F. ümitli 
ü. 61a 50 

< 
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üst 

üstüvâr 

uzeııgu 

uz-

uzerı 

üst 
ü.-üne 61a 55 
< F. sağlam, kuvvetli 
ü. 62a 110 
üzengi 
ü.-sine 61a 50 
kesmek 
ü.-üp 60b 40 

üzeri 
ü.-ne 61a 55 

vâcib 

vâkıca 

vakt 

vaşf 

vâ-veylâ 

vâzıh 

ve 

\ 

vedâd 

vehm 

< A. vacip 
v. 60a 10 
< A. vakıa, hadise 
v.-ı dünyâ-yı dün 61b 80 
< A. vakit 
v. 63b 200 
v.-ı şalat-ı fecr  60a 5 
v.-ı 60a 5 
< A. vasıf,  nitelik 
v.-ın 63b 215 
< A. eyvah, yazık 
v. (ah u v.) 61a 65 
< A. açık, meydanda 
v. 60a 5 
ve 
v. 60a 5, 60a 10, 60a 15, 60a 20, 60b 40, 62b 
130, 62b 150, 62b 155, 63a 155. 63a 180, 63b 
190, 64a 230, 64a 255, 64b 265, 64b 275 
< A. dostluk 
v. (ittihâd-ı v.) 60b 40 
< A. yersiz korku, kuruntu 
v. 61b 75 
v.-i 61b 75 
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vehm-nûk 

veya 

vilâyet 

yadre 

yahşi 

yacni 

yâr 

yasak 

yat-

yavığ 

yazı 

yez 

A. MELEK ÖZYETG 

< A. -f-  F. vehimli, kuruntulu 
v. 63b 220 
< A. diğer, başka 
v. 63b 215 
veya 
v. 60b 30 
< A. vilayet, lil 
v.-i bulğar 60a 5, 560a 10 -

v.-iniıîg 62b 140 
v.-iğa 60a 20 
v.-lerindin 60a 10 

! 
— Y — 

gülle 
y. 63a 170, 63b 200 
y.derdin 63a 180 
y.der 63a 175, 63a 180 
y.-si 63a 170 
iyi 
y. 63a 170 
y.-dur 60b 35 
< A. yani 
y. 60a 5, 60a 10, 63b 200 
< F. dost 
y. 62b 135, 63b 195 
Altın Ordu hanlarına, eedatlaıından beri Rus-
ların ödedikleri vergi 
y.-ını 61b 90 
yatmak 
y.-ur irdiler 64a 255 
yakın 
y.-ma 63a 185 
ova 
y.-sıda 64a 255 
bakır 
y.-ler 63a 175 
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yetiş- yetişmek, ulaşmak 
y.-ip 61a 55, 64a 250 
y.-mes 60a 15 

yığ- toplamak, yığmak 
y.-ıp 61b 70, 62a 100, 62a 125 

yık- yıkmak 
y.-ıp 62b 155, 63b 210 

yırak uzak 
i y. 60a 10 

yırt- yırtmak 
y.-ıp 61b 70 

yir yer 
y. 61b 90, 64b255 
y.-in 61b 90 
y.-ni 63b 210 
y.-ge 62b 150, 63a 180, 63b 210 
y.-de 62a 95 
y.-din 62a 95, 62a 115 

yir yüzi yer yüzü 
y.-deki 

yörüş- yürümek 
y.-üp 60a 15 

yulduz yddız 
y.-lar 61b 70 

yurt yurt 
y.-un 61b 90 

yürek yürek 
y.-i 62b 145 

yüz yüz, sayı adı 
y. (sekiz y. ming) 61b 80 

yüz yüz, çehre 
y.-in 61b 70 
y.-ige 60b 30, 62a 120 

yüzlen- yönelmek, yüzünü çevirmek 
y.-ip (küffâr  sarı y.) 62b 130 
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zafer 

zafer-nâme 

zahir 

zâkiyye 

zamârı 

zamayır 

zelzele 

zemin 

zer-nigâr 

zevVl-Htibâr 

zira 

zirih 

züH-fekör 

< A. zafer 
60b 25 

< A. -)- T. zafer  üzerine yazılan yazı, zaferııame 
?. 64b 2.75 

< A. açık, görünürde olan 
z. 60a 10 

< A. saf,  temiz 
z. (havâtır-ı z. i eşhâb-ı zev!'l-fitibâı) 60a 5 

< A. zaman 
z. 62a 105, 62b 145 

< F. devir 
z. 60a 15 

< A. iç yüzler 
z.-i şâfiyye-i  erbâb-ı ulu'l-ebsâr 60a 5 

< A. zelzele 
z. 61b 75 

< A. yeryüzü 
z.-din (tabaka-i z.) 63b 210 

< F. altınla işlenmiş 
z. (müfettin-i  felek-i  z.) 61b 80 

< A. itibar sahipleri 
z.-ğa (havâtır-ı zâkiyye-i eşbâb-ı z.) 60a 5 

< A. zira 
z. 60a 5 

< F. zırh 
z. 64b 270 

< A. Hz. Ali'nin kılıcı 
Z. 64b 275 
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